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SANTRAUKA
Jurbarko rajoną garsina išsaugotos tradicijos. Istorinis paveldas daro jį patrauklų ne
tik čia užsukantiems turistams, bet ir nuolatiniams gyventojams. Jurbarko kraštas turi didelį
potencialą tapti turistų traukos vieta. Tačiau pastebima, kad rajone trūksta turizmui
tinkamos paslaugų infrastruktūros, patrauklių produktų. Šiuo metu Jurbarko rajonas
turistams siūlo 9 maršrutus: dviračių, vandens, gamtinį, amatų, kryžiuočių žygių, kulinarinio
paveldo, muziejų, pilių ir dvarų bei vadovų kelio. Tačiau ne visi šių turistinių maršrutų
siūlomi lankytini objektai ekspertų nuomone, kaip visiškai patrauklūs turistui.
Galimybių studijos tikslas – atlikti Jurbarko rajono turistinio kelio galimybių analizę.
Uždaviniai: (1) identifikuoti Jurbarko rajono turizmo objektus,
(2) išskirti vertingiausius (tinkamiausius turizmo reikmėms) turizmo objektus,
(3) pasiūlyti naują turistinį kelią.
Darbo rengimo metodika. Atliekant nagrinėjamos teritorijos esamos būklės analizę
pagal techninę užduotį, stebėjimo ir dokumentų analizės metodais surinkta ir išanalizuota
informacija apie turizmo gamtinius ir kultūrinius išteklius, infrastruktūrą, paslaugas
Jurbarko rajone. Siekiant objektyviai įvertinti Jurbarko rajono turizmo situaciją ir
perspektyvas organizuoti susitikimai savivaldybėje, Jurbarko rajono turizmo ir verslo
informacijos centre. Susitikimų metu diskutuota apie Jurbarko rajono turizmo stiprybes ir
silpnybės, aktualias problemas, vystymo galimybes. Svarbi tikslinė grupė – gidai, turizmo ir
verslo informacijos centro atstovai (ekspertai), kaimo turizmo sodybų savininkai,
amatininkai, kulinarinio paveldo puoselėtojai. Šios grupės tiesiogiai bendrauja su turistu ir
gali numatyti kiekvieno turistinio objekto privalumus, trūkumus ir galimybes. Ekspertams
paruošti interviu klausimai, leidžiantys įvertinti turistinių lankytinų objektų perspektyvas.
Siekiant detaliai atskleisti visų potencialių turistų Jurbarko rajone nuomonę apie lankytinų
objektų patrauklumą, duomenys buvo renkami naudojant focus grupės, apklausos telefonu
metodikas.
Tikimasi, kad parengta galimybių studija sudarys prielaidas Jurbarko rajono turistinių
objektų vystymui, įgyvendinti sprendimai didins rajono patrauklumą turistams, kas sąlygotų
jų srautų didėjimą, viešnagės rajone trukmės ilgėjimą, taip prisidedant prie rajono pajamų
didinimo, subalansuotos ir stabilios ekonomikos kūrimo.
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SUMMARY
Jurbarkas area is famous for the preserved traditions. Historic heritage makes it
attractive not only for tourists but for residents as well. Jurbarkas region has a great
potential to become a tourist attraction. However, it is noticed that the area lacks adequate
tourism services infrastructure and attractive products. Currently, tourists can choose from
9 routes, which are offered by Jurbarkas area: bicycle, water, natural, crafts, Crusader
raids, culinary heritage, museums, castles and manors and lords road. However, the
expert groups identified that these tourist routes are not fully attractive for tourists.
The feasibility studies aim is - to make feasibility analysis for Jurbarkas area tourist
routes.
Objectives:
( 1 ) identify Jurbarkas area tourist objects,
( 2 ) isolate the most valuable ( suitable for tourism purposes ) tourist attractions,
( 3 ) propose a new tourist route.
Work preparation methodology. When the current status of the site in accordance
with the technical analysis of the task was performed, there was gathered and analyzed
information about the natural and cultural tourism resources, infrastructure, services of
Jurbarkas area. In order to objectively evaluate Jurbarkas district tourism situation and
prospects, were organized meetings in the municipality, tourism and business center. The
meetings discussed about the Jurbarkas district tourism strengths and weaknesses,
current issues, development opportunities. An important purposive group - tour guides,
tourism and business information center representatives (experts ), who has direct
knowledge of each tourist route strengths, weaknesses and opportunities. An interview
questions was prepared for each expert to evaluate the prospects of tourist routes. In
order to reveal the details of the potential Jurbarkas area tourist opinion about the
attractiveness of the sights, the data were collected using focus group methodology.
It is expected that the feasibility study will compose assumptions for Jurbarkas area
recreational land development, the implement solutions will increase tourists attractiveness
of the area,what would cause an increased flow of tourists, their longer stay in the area,
contributing to the region's income increases, and a balanced and stable economy
creation.
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ĮVADAS
Turizmas yra socialinis ir ekonominis reiškinys, kuris užima svarbią vietą šiuolaikinėje
visuomenėje. Teritorijos valdžia skatina turizmo plėtrą, teritorijos ekonominį vystymąsi ir
gaunamą naudą iš jo. Teritorijos konkuruoja tarpusavyje dėl didesnės turistinės rinkos
dalies. Jos yra drąsinamos ir skatinamos užsiimti turizmo plėtra bei kurti naujus patrauklius
turizmo produktus. Teritorijos konkurencinis pranašumas yra vietovės gebėjimas ilgu
laikotarpiu sukurti tokią pridėtinę vertę, kuri viršytų kitų vietovių (konkurentų) sukuriamą
vertę ir gautų didesnį pelną. Siekiant, kad pranašumai būtų ilgalaikiai, jie turi per tam tikrą
laiką įsitvirtinti vietovės ištekliuose, kultūroje, tradicijose, patirtyje ir t. t. Vietovės
konkurencingumas neretai suprantamas kaip nacionalinis interesas, kurio pagrindinis
tikslas – gyventojų realių pajamų lygio kėlimas, išnaudojant teritorijos gamtinius, kultūrinius
ir kt. išteklius.
Jurbarko rajoną garsina išsaugotos tradicijos. Istorinis paveldas daro jį patrauklų ne
tik čia užsukantiems turistams, bet ir nuolatiniams gyventojams. Jurbarko kraštas turi didelį
potencialą tapti turistų traukos vieta. Tačiau pastebima, kad rajone trūksta turizmui
tinkamos paslaugų infrastruktūros, patrauklių produktų. Šiuo metu Jurbarko rajonas
turistams siūlo 9 maršrutus: dviračių, vandens, gamtinį, amatų, kryžiuočių žygių, kulinarinio
paveldo, muziejų, pilių ir dvarų bei valdovų kelio. Tačiau ne visi šių turistinių maršrutų
lankytini objektai ekspertų grupių įvardinti, kaip nevisiškai patrauklūs turistui.
Galimybių studijos tikslas – atlikti Jurbarko rajono turistinio kelio galimybių analizę.
Uždaviniai: (1) identifikuoti Jurbarko rajono turizmo objektus,
(2) išskirti vertingiausius (tinkamiausius turizmo reikmėms) turizmo objektus,
(3) pasiūlyti naują turistinį kelią.
Darbo rengimo metodika. Atliekant nagrinėjamos teritorijos esamos būklės analizę
pagal techninę užduotį, stebėjimo ir dokumentų analizės metodais surinkta ir išanalizuota
informacija apie turizmo gamtinius ir kultūrinius išteklius, infrastruktūrą, paslaugas
Jurbarko rajone. Siekiant objektyviai įvertinti Jurbarko rajono turizmo situaciją ir
perspektyvas organizuoti susitikimai su ekspertų grupėmis savivaldybėje, Jurbarko rajono
turizmo ir verslo informacijos centre. Susitikimų metu diskutuota apie Jurbarko rajono
turizmo stiprybes ir silpnybės, aktualias problemas, vystymo galimybes. Svarbi tikslinė
grupė – gidai, kaimo turizmo sodybų savininkai, amatininkai, kulinarinio paveldo
puoselėtojai. Ekspertai tiesiogiai bendrauja su turistu ir žino kiekvieno turistinio objekto
privalumus, trūkumus ir galimybes. Ekspertams paruošti interviu klausimai, leidę įvertinti
turistinių produktų plėtros perspektyvas. Siekiant detaliai atskleisti potencialių turistų
Jurbarko rajone nuomonę apie lankytinų objektų patrauklumą patrauklaus turistinio kelio
sukūrimui, duomenys buvo renkami naudojant focus grupės, apklausos telefonu
metodikas.
Galimybių studijos apžvalga atlikta pasitelkiant dokumentinių tyrimų metodą, apimantį
antrinės informacijos šaltinius, standartizuotas išorines duomenų bazes ir kitą išorinę
informaciją apie analizuojamas sritis. Pagrindiniai naudoti antrinės informacijos šaltiniai:
Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos institucijų informacija ir duomenys: Lietuvos
automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas
prie Ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Jurbarko turizmo ir
verslo informacijos centras, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,
Jurbarko rajono savivaldybės informacija ir dokumentai, tarp jų pagrindiniai: Jurbarko
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rajono savivaldybės 2016 - 2026 metų strateginis plėtros planas, Jurbarko rajono
savivaldybės teritorijos bendrasis planas, Tauragės rajono strateginis plėtros planas.
Parengta galimybių studija sudaro prielaidas Jurbarko rajono turizmo plėtrai,
įgyvendinti sprendimai didins rajono patrauklumą turistams, kas sąlygotų jų srautų
didėjimą, viešnagės rajone trukmės ilgėjimą, taip prisidedant prie regiono pajamų didinimo,
subalansuotos ir stabilios ekonomikos kūrimo.
Viešoji įstaiga Šiaulių regiono plėtros agentūra dėkoja už aktyvią veiklą platinant
tyrimo instrumentą Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojams, Jurbarko turizmo ir verslo
informacijos centro turizmo vadybininkei, vietos bendruomenei, gidams, amatininkams,
kulinarinio paveldo puoselėtojams, sodybų savininkams, potencialiems turistams dėkoja už
išsakytas nuomones vertinant rajono turizmo patrauklumą, identifikuojant prioritetines
turistinio kelio vystymo kryptis.
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SĄVOKŲ ŽODYNAS
Agroturizmas - yra nedidelio masto veikla turizmo srityje, vykdoma kaimo vietovėse,
kurios tikslai yra: supažindinti lankytojus su vietove, leisti padalyvauti ūkinėse veiklose,
paskanauti vietinių maisto produktų, vietinės kulinarijos, susipažinti su vietinių žmonių
gyvenimu, kultūros elementais, bei vietovės kilme; padėti svečiams atrasti sąlytį su gamta
per įvairias veiklas gamtoje (laisvalaikį, turizmą, mokymąsi ir t.t.); mobilizuoti vietinį
gamybinį, kultūrinį bei augimo potencialą, prisidedant prie tvaraus aplinkos bei ekonominio
kaimo vietovių puoselėjimo.
Amatai – tradicinės profesijos, kurių atstovai vadinami amatininkais, o dirbiniai paprastai
gaminami rankiniais įrankiais arba neautomatinėmis mašinomis.
Apgyvendinimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla,
kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius.
Apgyvendinimo rūšis – tam tikros apgyvendinimo infrastruktūros (specialiai suplanuota
teritorija, pastatai ar jų dalys, jų įranga) ir apgyvendinimo organizavimo sąlygų visuma,
reikalinga teikti apgyvendinimo paslaugas.
Atvykstamasis turizmas – užsienio valstybių gyventojų kelionės po Lietuvos Respubliką.
Darnusis turizmas – turizmo plėtros ir planavimo rūšis, kai skatinama plėtoti turizmą
išsaugant natūralią gamtinę ir kultūrinę aplinką. Tradiciškai darniojo vystymosi sąvoka
apima ekonominio, aplinkosaugos, socialinio ir kultūrinio tvarumo aspektus, siekiant
sukurti ne tik didesnę ekonominę naudą, bet ir geresnes gyvenimo sąlygas visuomenei,
vietos bendruomenei.
Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje
vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama
apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio,
pramogų ar renginių organizavimo poreikius.
Kultūrinis turizmas – kultūrinių poreikių realizavimas pažintinės kultūrinės ar piligriminės
kelionės metu, dalyvaujant festivaliuose ir kituose kultūriniuose renginiuose, aplankant
lankytinas vietas, paminklus, keliaujant su tikslu tyrinėti gamtą, folklorą.
Kultūrinio turizmo ištekliai - tai ištekliai, kurie reprezentuoja šalies kultūrinį įvaizdį. Prie
kultūrinių išteklių priskiriama: buitinės kultūros elementai (apranga, kulinarinis paveldas),
architektūra, svetingumo tradicijos, nacionalinės šventės, meno, istorijos muziejai, teatrai,
parodos, tradiciniai šalies gaminiai ir suvenyrai.
Turistas – fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais-dalykiniais, etniniais, kultūriniais,
rekreaciniais, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais keliauja po šalį ar į kitas šalis
ir apsistoja bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus už savo nuolatinės
gyvenamosios vietos ribų, jei ši veikla nėra mokymasis ar apmokamas darbas lankomoje
vietovėje.
Turistinė stovyklavietė – specialiai įrengta teritorija, kurioje aikštelės nuomojamos
turistams nakvoti palapinėse, kemperiuose ar kilnojamuosiuose nameliuose.
Turistinės stovyklos paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama
paslauga, kai turistinėje stovyklavietėje išnuomojama aikštelė palapinei, kemperiui ar
kilnojamajam nameliui statyti.
Turizmo ištekliai – turistinį interesą turintys objektai ar vietovės.
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Turizmo maršrutas (turistinis kelias) – iš anksto pagal kelionės poilsio ar turizmo tikslais
tematiką suplanuotas vykimo kelias, jungiantis vienoje ar keliose gyvenamosiose
vietovėse turistų lankomas vietas ir turistų aptarnavimo objektus.
Turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama kelionių
organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, turistų informavimo, pramogų ar kita
paslauga.
Turizmo paslaugos teikėjas - fizinis ar juridinis asmuo, organizuojantis turistines keliones
ir teikiantis keliautojams visas su jomis susijusias paslaugas.
Turizmo produktas – kelių paslaugų rinkinys, kuris susideda iš informacijos apie
išvykimo/atvykimo vietą, laiką, transporto, viešbučio, maitinimo, pramogų, ekskursijų ir t.t.
Turizmo trasa – keliauti poilsio ar turizmo tikslais suplanuotas, įrengtas ir specialiais
trasos ženklais vietovėje paženklintas vientisas turizmo ir poilsio infrastruktūros objektas.
Vietinis turizmas – Lietuvos Respublikos gyventojų kelionės po Lietuvos Respubliką.
Žaliasis (ekologinis) turizmas – turizmo rūšis, kai pagrindinis kelionės tikslas – stebėti
gamtos ir vietos kultūrines apraiškas, nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir suteikiant
vietos gyventojams socialinės ekonominės veiklos galimybių. Žaliasis (ekologinis) turizmas
apima kaimo turizmo paslaugas, lėtąjį, edukacinį ir aktyvųjį turizmą (dviračių, vandens,
pėsčiųjų, kitokį) ir keliavimą gamtinėje aplinkoje, naudojantis savo fizinėmis ir dvasinėmis
jėgomis ar siekiant jas atgauti. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme ir jo
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojama pažintinio turizmo sąvoka.
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STRATEGINIAI DOKUMENTAI
Turizmo veiklą Lietuvos Respublikoje koordinuoja ir formuoja LR aplinkos ministerija.
Jurbarko rajono, kaip turistinės teritorijos plėtra susijusi su:










Nacionalinio lygmens dokumentais:
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 1998
kovo 19 d. nutarimu Nr. VIII-667;
Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Seimo 2001 balandžio 5 d. nutarimu Nr. IX-239;
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX–1154;
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Seimo 2000 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. IVIII–1889;
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1160;
Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853;
Lietuvos Respublikos rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-180;
Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2014 m.
kovo 12 d. nutarimu Nr. 238.

Regioninio lygmens dokumentais:
 Tauragės regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams, patvirtintas Tauragės regiono
plėtros Tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/9S-2;
 Tauragės apskrities teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. D1-180.
Savivaldybės lygmens dokumentais:
 Jurbarko rajono 2011 – 2015 metų strateginės plėtros planas, patvirtintas Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270;
 Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Jurbarko rajono
savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81.
 Ilgalaikis Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginės plėtros planas,
patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d., sprendimu Nr. T21.
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TURIZMO SAMPRATA
Turizmo samprata nėra vienareikšmė. Turizmo sąvoka apima santykių ryšių bei
reiškinių, kurie lydi žmogų kelionėje, visumą. Turizmas yra daugiamatė bei daugiafunkcinė
ekonominė veikla, turinti stiprų socialinį aspektą tam tikrai teritorijai. Pasaulyje turizmas
teikia vienas iš didžiausių pajamų bei suteikia daugiausia darbo vietų šalies, regioniniame
bei vietiniame lygmenyje. Sąvoka “turizmas” reiškia paprastą keliavimą iš vienos vietos į
kitą, dažniausiai laisvalaikiu. Turizmas atsirado dėl žmogaus rekreacinių poreikių, ir dėl
noro pažinti pasaulį. „Turizmas - tai kelionės siekiant pailsėti ar pasilinksminti, nors
pastaruoju metu šis terminas labiau reiškia išvykimą iš savo gyvenamosios vietos. Iš kitos
pusės, tai viena efektyviausių žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonių ir
procesas, kuriam būdingos kelionės, žmonių poveikis gamtinei, kultūrinei, socialinei,
politinei ir ekonominei aplinkai, ekologinei būklei. Tai galimybė gerinti aplinką, įrengti
parkus, sutvarkyti kelius, pagyvinti ekonomiką, mažinti bedarbystę, išsaugoti ir stiprinti
teritorijos kultūrinį identitetą.
Turizmas yra ir verslas, kuriame dominuoja žmogiškasis faktorius, t.y. žmonės,
teikiantys paslaugas kitiems žmonėms. Turizmo verslo struktūrą sudaro įmonių tinklas,
susidedantis iš turizmo ir svetingumo paslaugų teikėjų, transporto, pramogų ir kt.
paslaugų. Vienas svarbiausių veiksnių, turinčių poveikį turizmui, yra pripažinimas, kad
turizmas sukurtas žmogui, o ne atvirkščiai – žmogus turizmui. Visa turizmo sistema turi
būti orientuota į kliento poreikių patenkinimą. Turizmo vieta skirstoma į siauros
specializacijos ir plačios specializacijos vietas. Turizmo vietos specializaciją lemia turizmo
paslaugų pasiūla, kuri yra turisto atvykimo į vietą tikslas.
Tam tikros teritorijos turizmą galime apibūdinti kaip turizmą teritorijoje arba kaip
ekonominę veiklą, priklausančią nuo urbanizuotų vietovių išteklių. Sistemingas turizmo
vystymas teritorijoje - tai šiandieninio turizmo plėtra, atsižvelgiant į ateities turizmo
poreikius teritorijai, kur visi ištekliai bus kontroliuojami taip, jog ekonominės, socialinės bei
estetinės reikmės įgyvendinamos palaikant kultūrinę integraciją, būtinus ekologinius
procesus, biologinę įvairovę bei gyvybės palaikymo sistemas.
Teritorijos subjektų orientacijos į turizmą išeities tašku tampa klausimas „ką
potencialūs vartotojai norėtų pirkti, o ne - ką norime parduoti“. Šio proceso etape yra
formuojamas marketingo kompleksas, t.y. priemonių ir sprendimų sistema, kurie susiję su
turizmo produktu, kaina, pateikimo kanalais bei komunikacija. Ši priemonių ir sprendimų
sistema leidžia patenkinti turizmo paslaugų vartotojų poreikius ir gauti didžiausią pelną iš
turizmo paslaugų . „Parduodant“ teritorijos siūlomus produktus, reikia turėti tam tikras
apibrėžtas idėjas, kurios palaikytų turizmo plėtrą, ir kurios keltų teritorijos turizmo lygį, o
pastarasis sąlygotų teritorijos socioekonominę gerovę. Teritorija turi išsiskirti, t.y.
pozicionuoti save, tam tikrais pasirinktais ir efektyviais kriterijais. Pastarieji dalykai itin
aktualūs teritorijos plėtrai. Nes plačiąja prasme turizmo industrijoje regiono plėtrai
išsikeliamas tikslas, kuriuo siekiama sistemingai vykdyti turizmo įmonių veiklą bei teritorijos
politiką turizmo srityje pasitelkiant tobulinimą bei koordinavimą, siekiant geriausiai
patenkinti klientų poreikius ir įgyvendinti teritorijos bendruomenės ir jos svečių tikslus.
Turizmo suaktyvėjimas iki šiol mažai lankytinose vietovėse pasitarnautų spartesnei plėtrai.
Turistų aptarnavimo sistemos vystymas neabejotinai duotų teigiamą efektą teritorijos
ekonominei ir socialinei gerovei.
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Šiandien įvairių regionų turizmo sektorius turi pakankamai didelį plėtros potencialą.
Visgi kol kas jo plėtrą labai dažnai riboja tai, kad turizmo paslaugų kokybė atsilieka nuo
tarptautinių standartų. Visa tai įtakoja ir daugelio miestų plėtros galimybes, todėl siekiant
sėkmingos turizmo sektoriaus plėtros, būtina gerinti teritorijų, kaip turistinių regionų įvaizdį
ir aktyviai naudoti rinkodaros priemones, pritaikyti kultūros paveldo objektus ir gamtinius
išteklius turizmo reikmėms, vystyti turizmo infrastruktūrą, o taip pat didinti turizmo
paslaugų pasiūlą kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu. Teritorijos plėtra būtų neįmanoma be
jame dirbančių verslo įmonių. Todėl siekiant visapusės teritorijos raidos, būtina didelį
dėmesį skirti investicijoms turizmui, kurios įtakotų teritorijos ekonominę pažangą, nedarbo
lygio mažėjimą bei žmonių gerovę.
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1. PROJEKTO APLINKOS ANALIZĖ
1.1. Jurbarko rajono geografinė padėtis
Jurbarko rajonas išsidėstęs pietvakarinėje Lietuvos dalyje, kurios pakraščiu apie 70
kilometrų vingiuoja didžiausia Lietuvos upė Nemunas. Dažnai šis regionas vadinamas
Nemuno kraštu. Rajonas užima 1509 kv. km plotą. Rytuose ribojasi su Kauno apskrities
Kauno rajonu, šiaurės rytuose – su Kauno apskrities Raseinių rajonu, šiaurės vakaruose –
su Tauragės rajonu, vakaruose – su Pagėgių savivaldybe, Nemuno upe turi bendrą sieną
su Marijampolės apskrities Šakių rajonu ir pietvakarinėje dalyje – su Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities Krasnoznamensko rajonu. Jurbarko rajono savivaldybė suskirstyta į
dvylika seniūnijų, tai – Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų, Jurbarko miesto, Juodaičių, Raudonės,
Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų, Šimkaičių, Veliuonos, Viešvilės.

1 pav. Jurbarko rajono teritorija
Šaltinis: Jurbarko rajono savivaldybė

Savivaldybėje yra du miestai – Jurbarkas, Smalininkai, septyni miesteliai – Eržvilkas,
Raudonė, Seredžius, Šimkaičiai, Vadžgirys, Veliuona, Viešvilė ir 355 kaimai. Pro rajoną
teka Mituva su intakais, prie rytinės ribos – Dubysos žemupys, šiaurinėje pusėje – Šešuvis
su intaku Šaltuona. Telkšo 9 Jurbarko rajono ežerai, 6 tvenkiniai. Didžiąją dalį miškų
sudaro Karšuvos girių masyvas. Vakarinėje rajono dalyje yra Viešvilės rezervatas,
panemune nuo Šilinės į rytus driekiasi Panemunių regioninis parkas.
Susisiekimas. Jurbarko rajono Magistraliniai keliai nekerta. Jurbarko rajoną juosia 5
krašto (137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas (kelio ilgis 58 km), 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda (kelio ilgis 229 km), 146 Raseiniai–Šilinė (kelio ilgis 35 km), 147 Tauragė–
Pašventys (kelio ilgis 32 km), 198 Jurbarkas–Skaudvilė (kelio ilgis 41 km)) ir 17 rajoninių
kelių. Per Jurbarko rajono savivaldybės teritoriją einančių valstybinių kelių ilgis siekia 461,4
km, iš jų krašto kelių ilgis – 138,5 km, rajoninių kelių – 322,9 km. Krašto ir rajoninių kelių su
asfaltbetonio danga dalis sudaro 54,0 proc. (arba 249,2 km) nuo viso valstybinių kelių ilgio.
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Likusi dalis savivaldybės teritorijoje esančių rajoninių kelių ruožų yra žvyro dangos (212,0
km) ir grindinys (0,2 km).
1 lentelė. Individualių lengvųjų automobilių skaičius metų pabaigoje, vnt.
Individualių lengvųjų automobilių
2011 m.
2012 m.
skaičius metų pabaigoje | vnt.
Lietuvos Respublika
1572789
1607678
Jurbarko r. sav.
17374
17786
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Statistikos departamento duomenimis, individualių automobilių skaičius ir Lietuvoje, ir
Jurbarko rajone per metus padidėjo panašiai apie 2 proc. Kadangi kiekvienais metais
individualių lengvųjų automobilių skaičius didėja, tikėtina, kad Lietuvos gyventojai vyksta ir
vyks poilsiauti nuosavais automobiliais.
Į Jurbarko rajoną lengvaisiais automobiliais 2012 m. atvyko 54 900 turistų, 2013 m.
turistų skaičius sumažėjo iki 39 500. Autoturizmo plėtrai Jurbarko rajonas nėra visiškai
pritaikytas dėl nevisiško turizmo infrastruktūros išvystymo. Valstybinis turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos yra parengęs Nacionalinio lygmens autoturizmo
specialųjį planą, kuriuo siekiama suformuoti didelį kultūrinį ir rekreacinį potencialą turinčių
autoturizmo trasų tinklą, tai yra, išplėtoti jame viešąją turizmo infrastruktūrą, taip sudarant
palankias sąlygas Lietuvos ir užsienio turistams, keliaujantiems automobiliais. Sukūrus
patrauklią automobilių trasų infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos pritraukti bei išlaikyti
turistus, tuo pačiu bus skatinama teritorijų ekonominė ir socialinė raida, aktyvinama
turizmo veikla Lietuvoje. 5 Jurbarko rajono kultūriniai objektai: Seredžiaus piliakalnis su
gyvenviete, vadinamu Palemono kalnu, Belvederio gynybinis įtvirtinimas, vadinamas
Šančiais, Raudonėnų piliakalnis su gyvenviete, Panemunės pilis ir parkas ir Jurbarko
dvaro sodyba yra įtraukti į autoturizmo trasą „„Nemuno kelias“ (Veisiejai – Druskininkai –
Merkinė – Alytus – Birštonas – Rumšiškės – Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Rusnė). Trasa
reprezentuoja panemunių kultūros, istorijos ir kraštovaizdžio įvairovę (nuo Dzūkijos miškų
iki Mažosios Lietuvos). Siekiant suformuoti autoturizmo trasas būtina įvertinti nuorodas į
objektą kelyje, privažiavimo kelio dangą (asfaltuotas, žvyruotas ar be dangos, informacijos
stendo būvį, automobilių stovėjimo aikštelę, automobilių saugojimo aikštelę, objekto
infrastruktūrą, viešuosius tualetus bei teikiamas papildomas paslaugas. Pasitelkiant
išvardintus kriterijus, ekspertai aukščiausiu įvertinimu įvertino Panemunės pilį ir Jurbarko
dvaro sodybą.
2 lentelė. Jurbarko raj. keleivių vežimas kelių transportu (tūkst.)
Autobusai
Iš viso pagal reiso tipą
Reguliarus reisas
Tolimojo susisiekimo maršrutas
Vietinio
(priemiestinio)
susisiekimo
maršrutas
Specialus reisas
Užsakomasis reisas

2011 m.
516
378,1
123,8
254,2

2012 m.
712,4
471
121,1
349,9

134,5
3,5

225,2
16,2

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Viešuoju transportu Jurbarko raj. besinaudojančių skaičius 2012 metais augo.
Keleivių vežimas autobusais pagal reiso tipą 2012 metais rajone padidėjo apie 38 proc.
(nuo 516 tūkst. iki 712,4 tūkst. keleivių). Per metus keliaujančių reguliariais reisais
padidėjo apie 25 proc., vietinio susisiekimo maršrutais - 37,6 proc., specialiaisiais reisais
važiuojančių - 67,4 proc. Ženkliai, net 4,6 karto keleivių padaugėjo keliaujančių
užsakomaisiais reisais. 2 proc. sumažėjimas pastebimas tik tolimojo susisiekimo
maršrutais keliaujančių keliautojų.
Apibendrinus duomenis pastebima, jog Jurbarko rajone individualių automobilių
skaičius per metus padidėjo, tačiau į rajoną lengvaisiais automobiliais atvykusių turistų
skaičius sumažėjo. Rajone padaugėjo keliaujančių autobusais bei užsakomaisiais reisais.
Autoturizmo plėtrai Jurbarko rajonas nėra visiškai pritaikytas dėl turizmo infrastruktūros
išvystymo lygio. Padėtį Jurbarko rajone gerina parengtas Nacionalinio lygmens
autoturizmo specialusis planas, kuriuo siekiama suformuoti autoturizmo trasų tinklą
„Nemuno kelias“, išplėtoti turizmo infrastruktūrą ir taip sudaryti palankias sąlygas keliauti. Į
šią trasą yra įtraukti 5 Jurbarko rajono patraukliausi kultūriniai – pažintiniai objektai.

1.2. Jurbarko rajono demografinės būklės analizė
Gyventojų skaičius ir demografinės tendencijos. Lietuvos statistikos duomenimis,
2013 m. Jurbarko rajono savivaldybėje gyveno 29,1 tūkst. gyventojų, iš kurių 10,9 tūkst.
sudarė Jurbarko miesto gyventojai. Jurbarko r. sav. kaip ir visoje Lietuvoje gyventojų
skaičius per pastaruosius tris metus tendencingai mažėjo.
3 lentelė. Lietuvos ir Jurbarko miesto bei rajono savivaldybės demografiniai rodikliai
2011
3 052 588
30 331

2012
3 003 641
29 657

Gyventojų skaičius Lietuvoje, asmenys
Gyventojų skaičius metų pr. Jurbarko r. sav.,
asmenys
Gyventojų skaičius Jurbarko mieste, asmenys
11 293
11 075
Jurbarko r. sav. gimstamumas, asmenys
253
283
Jurbarko r. sav. mirtingumas, asmenys
504
484
Demografinis saldo, asmenys
-251
-201
Jurbarko r. sav. imigracija, asmenys
570
751
Jurbarko r. sav. emigracija, asmenys
993
1 022
Neto migracija, asmenys
-423
-271
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

2013
2 971 905
29 184
10 944
254
506
-252
716
978
-262

Gyventojų mažėjimą įtakojo neigiami demografinio saldo ir neto migracijos pokyčiai.
Didžiausias gyventojų mažėjimas Jurbarko r. sav. per visą analizuojamą laikotarpį
fiksuojamas 2012 m. Per 2013 m. sumažėjimas siekė 674 gyventojus.
Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. Jurbarko r. sav. 2013 m.
gyveno 6,3 tūkst. vaikų, 14,9 tūkst. ne pensijinio amžiaus suaugusiųjų ir 7,1 tūkst.
pensininkų. 2013 m. didžiausią Jurbarko r. sav. gyventojų dalį (8,3 proc.) sudarė 50-54 m.
amžiaus grupės gyventojai, mažiausią (3,6 proc.) – 80-84 m. amžiaus grupės gyventojai.
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Gyventojų
skaičius
2750

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Jurbarko r. sav.
2465
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1000

Amžiaus grupės
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2012

2013

1 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Jurbarko r. sav.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Analizuojant duomenis matyti, kad per visą nagrinėjamą laikotarpį kai kurių amžiaus
grupių gyventojų ženkliai sumažėjo, t.y. 10-14 m. amžiaus grupė sumažėjo 12,3 proc., 1519 m.– 10,3 proc., 30-34 m.– 12,7 proc., 35-39 m.– 13,2 proc., 65-69 m.– 12,5 proc.
Jaunų žmonių mažėjimas kelia panašias problemas kaip ir bendras gyventojų
mažėjimas, t.y. prarandami potencialūs žmogiškieji ištekliai, ryškėja senėjimo problema.
Gyventojų mažėjimas neigiamai veikia teritorijas. Tai lemia darbo jėgos stygių, verslo
nykimą, investicijų atitraukimą, taip pat aštrina senėjimo problemą. Norint išvengti šių
problemų, reikia gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, kurti naujas darbo vietas, stiprinti
bendruomeniškumą.

1.3. Jurbarko rajono ekonominės būklės analizė
Užimtumas. Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumo lygis (visi 15-64 m. darbingi
asmenys) 2013 m. buvo mažesnis už bendrą Lietuvos Respublikos aktyvumo lygį 5,0 proc.
ir 3,4 proc. už Tauragės apskrities lygį. Analizuojant duomenis matyti, kad, nors Tauragės
darbo jėgos aktyvumo lygis per 2013 m. sumažėjo beveik 4 proc., Jurbarko r. sav. darbo
jėgos aktyvumo lygis per visą analizuojamą laikotarpį neženkliai didėjo. Nepaisant to,
Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumas, lyginant su Lietuvos Respublikos darbo jėgos
aktyvumu, yra žemas ir paskutiniaisiais metais sudaro 66,4 proc.
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Darbo jėgos aktyvumo lygis, %
Metai
66,4
69,8

2013

71,4
66,3

2012

71,8
66,1

73,7

72,1
72,4

2011

Procentai

62

64

66

68

70

72

74

Darbo jėgos aktyvių gyventojų lygis Jurbarko r. sav.

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

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

Vertinant gyventojų užimtumo lygį pateikiami nedarbo lygio duomenys Lietuvoje,
Tauragės apskrityje ir Jurbarko r. sav. Vertinant duomenis matyti, kad Jurbarko raj. sav.
nedarbas pastaruosius tris metus ženkliai viršijo bendrą šalies nedarbo lygį, tai yra 2011
m. Jurbarko r. sav. nedarbo lygis buvo 2,7 proc., 2012 m. – 5 proc., 2013 m. 5,5 proc.
didesnis nei Lietuvos nedarbo lygis.
Nedarbo lygis Lietuvoje, Tauragės apskrityje ir Jurbarko r. sav., %
Metai
16,4
13,5

2013

10,9

16,7
14

2012

11,7
15,8

14,2
13,1

2011

Procentai
0

5
Jurbarko r. sav.

10
Tauragės apskritis

15

20
Lietuva

4 pav. Nedarbo lygis
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Be to, Jurbarko r. sav. nedarbo lygį lyginant su Tauragės apskrities nedarbo lygiu,
situacija yra tokia pati. Jurbarko r. sav. nedarbas 2011 m. yra didesnis 1,6, 2012 m. – 2,7 ir
2013 m. – 2,9 proc. nei Tauragės apskrities nedarbo lygis. Svarbu pabrėžti, remiantis
Lietuvos statistikos duomenis, kad nagrinėjant Tauragės apskrities nedarbo lygį pagal lytį,
moterų nedarbo lygis yra aukštesnis, o užimtumas žemesnis, lyginant su vyrų nedarbo
lygiu ir užimtumu.
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Vidutinis darbuotojų skaičius. 2010 - 2013 m. laikotarpiu vidutiniškai kasmet
Jurbarko r. sav. vidutinis darbuotojų skaičius didėjo 0,52 proc., o sąlyginis darbuotojų
skaičius – 0,89 proc.
Vidutinis darbuotojų skaičius Jurbarko r. sav.
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5 pav. Vidutinis darbuotojų skaičius Jurbarko r. sav.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Mažiausias vidutinis darbuotojų skaičius (4,5 tūkst.) fiksuojamas 2011 m. I-ąjį ketvirtį,
didžiausias (4,9 tūkst.) – 2013 m. IV-ąjį ketvirtį. 2013 m. palyginus su 2011 m. vidutinis
darbuotojų skaičius padidėjo 373 darbuotojais.
Vidutinis darbo užmokestis. 2011- 2013 m. laikotarpiu vidutiniškai kasmet
Tauragės apskrityje vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis didėjo 0,9 proc. Mažiausias
vidutinis neto darbo užmokestis fiksuojamas 2011 m. I-ąjį ketvirtį, didžiausias – 2013 m.
IV-ąjį ketvirtį. 2013 m. palyginus su 2011 m. vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis
padidėjo 137 litais.

Litai
1500

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Tauragės apskrityje, Lt
1462,9

1450
1385,5

1374,3
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1350
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IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2011

I ketvirtis

1344,8

1300 1325,9
1250

2013

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis, Lt

6 pav. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Tauragės apskrityje
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

18

Vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio rodikliai taip pat atspindi ir Jurbarko raj.
sav. situaciją. Toliau analizuojant užimtumo duomenis, pateikiamas vidutinis samdomųjų
darbuotojų skaičius apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje. Nuo 2010 m. iki 2012
m. Tauragės apskrities vidutinis samdomųjų darbuotojų skaičius (kuris atspindi ir situaciją
Jurbarko raj. sav.) didėjo 18,9 proc..
4 lentelė. Vidutinis samdomųjų darbuotojų skaičius
2010
28
318

Lietuvos
Respublika
Tauragės
apskritis
359
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (darbuotojų
skaičius, asmenimis)

2011
30
374

2012
32
533

401

443

Tauragės apskrities vidutinis samdomųjų darbuotojų skaičius apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų sferoje sudarė 1,36 proc., Lietuvos Respublikos vidutinio samdomųjų
darbuotojų skaičiaus, tačiau apskrityje šių darbuotojų paklausa augo.
Materialinės investicijos. Tai išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti
ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti). Įskaitomas finansinės
(išperkamosios) nuomos būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas. Analizuojant
duomenis, matyti, kad 2012 m. šalies teritorijoje į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 15
715,7 mln. litų, arba 10 procentų mažiau nei 2011 m.
Pagal ekonominės veiklos rūšis 2012 m. visų šalyje investuotų lėšų 16,9 procento
sudarė viešojo valdymo institucijų investicijos. Transporto ir saugojimo įmonių investicijos
sudarė 14,1 procento visų investicijų. Nekilnojamojo turto įmonių investicijos ir fizinių
asmenų investicijos į gyvenamąją statybą sudarė 15 procento, apdirbamosios gamybos
įmonių – 13,5 procento visų šalies investicijų. Į apgyvendinimo ir maitinimo veiklą buvo
investuotas 1 proc. visų investuotų lėšų.
5 lentelė. Materialiosios investicijos

Lietuvos
Respublika
Tauragės
apskritis
Jurbarko r. sav.

Materialinės investicijos, tūkst. litų

2010
14 341
823

Materialinių investicijų tenka vienam
4 630
gyventojui, litai
Materialinės investicijos, tūkst. litų
248 214
Materialinių investicijų tenka vienam
2 204
gyventojui, litai
Materialinės investicijos, tūkst. litų
45 205
Materialinių investicijų tenka vienam
1 462
gyventojui, litai
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

2011
17 502
158

2012
15 715
739

5 780

5 260

324 109

294 152

2 965

2 743

68 186

50 935

2 273

1 731

Tauragės apskrities materialiosios investicijos kiekvienais metais sudarė 2 proc. visų
Lietuvos Respublikos materialinių investicijų. Jurbarko raj. materialinės investicijos 2010
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m. sudarė 18 proc. visų Tauragės apskrities materialiųjų investicijų, 2011 m. – 21 proc. ir
2012 m. – 17 proc. visų materialinių investicijų.
Apibendrinus ekonominius duomenis pastebima, kad Jurbarko rajone yra dar
nepanaudotų darbo jėgos išteklių, nes nedarbo lygis šioje teritorijoje yra ženkliai
aukštesnis nei Lietuvos nedarbo lygis – 16,4 proc. Žemą darbo jėgos aktyvumo lygį įtakoja
jaunų žmonių mažėjimas. Šiai problemai spręsti reikia taikyti priemones, kurios skatintų
jaunimą neišvykti. Vienas iš spendimo būdų naujų darbo vietų sukūrimas. Vidutinis
darbuotojų skaičiaus didėjimas rodo, kad darbo jėgos išteklių Jurbarko raj. yra
pakankamai. Siekiant užtikrinti ekonominio aktyvumo aukštą lygį, svarbu yra tinkamai
išnaudoti turimus darbo išteklius. Tai reiškia, kad turi būti sukuriamos darbo vietos, kuriose
dirbtų atitinkamas kvalifikacijas turintys arba apmokymuose dalyvavę asmenys. Didėjantis
vidutinių samdomųjų skaičius apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuose rodo, kad šių
sektorių veikla plečiasi, o dirbančių specialistų poreikis didėja. Materialinių investicijų
mažėjimas rodo, kad mažėja paklausa, mažėja užsakymų, nebegaunamos įprastos
pajamos.

1.4. Jurbarko rajono turizmo analizė
Lietuvos teritorijos 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 tai laisvalaikio praleidimo, kultūrinių
pramogų, apgyvendinimo ir maitinimo. Turizmo paslaugos vartotojas ypatingas tuo, jog ne
savo nuolatinėje gyvenamoje vietoje, o svetur praleidžia daugiau nei vieną dieną, bet
trumpiau nei vienerius kalendorinius metus ir perka siūlomas teritorijos turizmo paslaugas
patirdamas išlaidas.
6 lentelė. Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį laisvalaikiui ir kultūrai,
maitinimo bei apgyvendinimo paslaugoms, litais
Turizmo paslaugos
2008 metai
2012 metai
Laisvalaikis ir kultūra
37,81
41,7
Maitinimo paslaugos
40,92
23,4
Apgyvendinimo paslaugos
0,81
0,81
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 metais laisvalaikio praleidimui ir
kultūrinei veiklai Lietuvoje vienas namų ūkio narys išleido 41,7 lito per mėnesį, tai yra 10,3
proc. daugiau lyginant su 2008 metais, tačiau maitinimo paslaugoms skiriamos išlaidos
sumažėjo 17,52 lt, apgyvendinimo paslaugoms skiriamos išlaidos per analizuojamą
laikotarpį nepakito ir išliko 0,81 lt per mėnesį. Tai rodo, jog Lietuvoje poilsiaudami vietiniai
turistai daugiau suinteresuoti išleisti laisvalaikio pramogoms ir kultūrinės veiklos pažinimui
ir stipriai mažiau maitinimo paslaugoms. Į Tauragės rajoną lengvaisiais automobiliais
atvykę vietiniai turistai 2012 m. išleido 6,3 mln. lt, 2013 m. turistų išlaidos sumažėjo iki 5,8
mln. lt, autobusais – 2012 m. išleido 0,6 mln. lt, tačiau 2013 m. tik 0,3 mln. lt.
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7 lentelė. Jurbarko raj. apgyvendinta ir suteikta nakvynių Lietuvos ir užsienio
turistams
Apgyvendinimo paslaugos
2010 metai
2011 metai
Apgyvendinta turistų
4093
2798
Apgyvendinta Lietuvos gyventojų
4002
2706
Apgyvendinta užsieniečių
91
92
Suteikta nakvynių Lietuvos gyventojams
9742
13095
Suteikta nakvynių užsieniečiams
200
350
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2012 metai
4528
4400
128
10118
387

Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. Jurbarko rajone buvo apgyvendinti
4528 turistai. Šis skaičius didesnis nei 2011 m. (2798 turistų), tai rodo, kad Jurbarko rajoną
aplankė 62 proc. daugiau turistų. 2012 metais padaugėjo ir iš užsienio atvykusių turistų,
tačiau jų skaičius gana mažas. 2012 m. rajono apgyvendinimo įstaigose apgyvendinti 128
užsienio turistai, 2011 m. – 92, 2010 m. – 91. Per analizuojamą laikotarpį sumažėjo
suteiktų nakvynių Lietuvos gyventojams. 2012 m. suteikta 10118 nakvynių Lietuvos
gyventojams, t.y. 30 proc. mažiau nei 2011 m., kuomet buvo suteikta 13095 nakvynės, tai
rodo kad turistai renkasi mažesnės trukmės apsistojimą Jurbarko rajone. 2011 metais
vidutiniškai turistas Jurbarko rajone apsistodavo 4,7 naktim, o 2012 m. naktų skaičius
sumažėjo dvigubai iki 2,3. Tačiau užsienio turistams rajone 2012 m. suteikta 37
nakvynėmis daugiau nei 2011 m. ir 187 daugiau nei 2010 m.
8 lentelė. Jurbarko raj. apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančios įmonės
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą
vykdančios įmonės
2011 metai
2012 metai
2013 metai
16
14
13
Šaltinis:Lietuvos statistikos departamentas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos – vienos iš svarbiausių turizmui teikiamų
paslaugų. Jurbarko rajone apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių
kiekvienais metais nežymiai mažėja. Nors turistų skaičius didėja, tačiau apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugas teikiančių įmonių mažėjimą sąlygoja turistų sutrumpėjęs
apsigyvenimo laikas. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis, 2013 m.
apgyvendinimo paslaugas rajone teikė 1 viešbutis („Jurbarkas“ – 30 kambarių), 1 svečių
namai („Mituva“ – 16 vietų), 5 privatūs asmenys, teikiantys nakvynės ir pusryčių paslaugas
(30 vietų), 7 kaimo turizmo sodybos (116 vietų) bei 3 stovyklavietės.
9 lentelė. Jurbarko raj. turizmo paslaugose dirbančiųjų skaičius ir įmonių apyvarta
Turizmo paslaugų veikla
Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų veikla
Meninė, pramoginė ir

Darbuotojų skaičius
ir apyvarta
Dirbančiųjų skaičius
Apyvarta ( tūkst. litų)
Dirbančiųjų skaičius

2010 2011 2012
metai metai metai
149
141
n.d.
4287 5423
n.d.
62
87
n.d.
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poilsio organizavimo ir kt.
Apyvarta ( tūkst. litų)
2878 4702
veikla
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

n.d.

Jurbarko rajone turizmo paslaugas 2011 m. teikė 228 darbuotojai, iš jų 141 dirbo
apgyvendinimo ir maitinimo bei 87 meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo sferose.
Per analizuojamą laikotarpį pramogų ir poilsio organizavimo paslaugas teikiančių įmonių
darbuotojų skaičius padidėjo 40,3 proc. Darbuotojų skaičiaus didėjimas leidžia geriau
išsiaiškinti ir patenkinti turistų poreikius, kas sąlygoja aukštesnę turizmo paslaugų kokybę.
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių darbuotojų sukuriama vertė per
analizuojamą laikotarpį padidėjo 26,5 proc., darbuotojų teikiančių meninės veiklos,
pramoginės ir poilsio veiklų organizavimo paslaugas – 63,3 proc.
2013 metais atlikto Jurbarko rajono savivaldybės verslo atstovų nuomonės tyrimo
ataskaitoje pastebėta, jog Jurbarko rajono verslininkai mano, kad nėra itin aktualus
maitinimo įstaigų ( (vidurkis)) = 5,54; N (respondentų skaičius =24)) bei apgyvendinimo
įstaigų ( = 5,08; N=24) skaičiaus augimas, infrastruktūros gerinimas. Tačiau, Jurbarko
rajono gyventojai pastebi, kad daugiau maitinimo įstaigų ( = 7,2; N=265) bei daugiau
lauko kavinių ( = 7,44; N=271) „atgaivintų“ sudarytų prielaidas turizmo augimui.
Daugiausiai Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centrą aplanko vietiniai turistai iš
Lietuvos. Užsieniečiai turistai 2013 m. sudarė tik 8,4 proc. visų lankytojų, tačiau lyginant su
2012 metais visų lankytojų skaičius turizmo informacijos centre sumažėjo 88,7 proc.
Daugiausia Turizmo ir verslo informacijos centras sulaukia užsienio svečių iš Jungtinių
Amerikos Valstijų, Jungtinės karalystės, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos.
10 lentelė. Lankytojų skaičius Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre
Vietovė /
Metai
Jurbarko r.
sav.

Lankytojų skaičius, iš viso
2011
2012
2013
metai
metai
metai
3 611
2 589
1372

Užsieniečių lankytojų dalis, proc.
2011
2012
2013
metai
metai
metai
9,4
16,2
8,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Jurbarko rajono savivaldybėje pagrindines turistų informavimo ir konsultavimo
paslaugas teikia VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras. Centro pagrindinė
veikla – turistų informavimo paslaugos, tačiau įstaiga taip pat užsiima leidinių apie
Jurbarko kraštą platinimu, teikia gido paslaugas, organizuoja ekskursijas. Jurbarko turizmo
ir verslo informacijos centras parduoda keliones, keltų ir autobusų bilietus, nuomoja
konferencijų salę, atlieka dokumentų spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo, laminavimo,
įrišimo paslaugas, prekiauja vietos tautodailininkų suvenyrais. Turistų patogumui visa su
turizmu susijusi informacija patalpinta turizmo informacijos centro internetiniame puslapyje,
kuriame turistas gali peržiūrėti kiekvieno maršruto lankytinus objektus, taip pat sukurta
patogi rajono lankytinų vietų aplikacija Iphone ir kitiems išmaniesiems telefonams.
Kultūrinių renginių organizavimas ir jų gausa yra svarbus veiksnys galintis paskatinti
turistų pritraukimą Jurbarko rajone. Rajone organizuojami ne tik vietinio lygmens, bet ir
tarptautinio lygio renginiai: Novelių vakarai, Pilies aidas, Ant vandens, Šiaurės vasara, Kur
bakūžė samanota, Veliuonos kadrilis, Panemunių žiedai, Muziejų naktis, Miesto ir verslo
dienos, Šypsena. Sėkmingiausias kultūrinio turizmo renginių - „Panemunių žiedai“.
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Renginys organizuojamas Raudonės pilyje jau keliolika metų. Kasmet paskutinį gegužės
mėnesio šeštadienį žiūrovus iš visos Lietuvos čia traukia pakili viduramžių dvaro
atmosfera. Pastebima, kad daugiausiai renginių organizuojama šiltojo sezono metu, tačiau
siekiant pritraukti turistus ir renginius būtų galima organizuoti šaltuoju metų laiku.
Jurbarko krašto patrauklumą didina tiek tradicinių amatų, tiek kulinarinio paveldo
puoselėjimas. Krašte puoselėjama medžio drožyba, kalvystė, tradicinė ir juodoji keramika,
siūlų pynimas, žalvario meistrystė. Jurbarko turizmo ir informacijos centrui buvo išduotas
sertifikatas, kuris suteikia Jurbarko krašto kulinarinio paveldo maršrutui Kulinarijos paveldo
status, t.y. teisę ženklinti maršrutą Kulinarinio paveldo ženkliuku ir organizuoti ekskursijas
šiuo maršrutu. Keliaujantieji šiuo maršrutu susipažįsta su Jurbarko krašto virtuve – ragauja
Viešvilės krašto žuvienės, ąžuolų gilių gėrimo, keptos silkės, kastinio, spirgynės, medaus
meduolio, šilkinės košės, obuolių sūrio, plikytos naminės duonos ir kitų kraštui būdingų
patiekalų. Tautinio paveldo gaminių, daugiausia gaminamų rankomis pagal tam tikras
senąsias technologijas, būdingas Jurbarko kraštui, išsaugojimas ir puoselėjimas yra svarbi
rajono ekonominio ir socialinio gyvybingumo bei turizmo patrauklumo didinimo priemonė.
Apibendrinus pateiktą informaciją, matoma, kad poilsiaudami vietiniai turistai daugiau
suinteresuoti išleisti laisvalaikio pramogoms ir kultūrinės veiklos pažinimui ir mažiau
maitinimo paslaugoms, taigi teritorijose reikia kurti apsistojimo ir pailsėjimo stoteles.
Jurbarko rajoną lanko vis daugiau ne tik vietinių, bet ir iš užsienio atvykusių turistų, tačiau
pastarųjų skaičius gana mažas. Per analizuojamą laikotarpį sumažėjo suteiktų nakvynių
Lietuvos gyventojams, tai rodo kad turistai renkasi trumpesnį apsistojimą Jurbarko rajone
Lyginant 2010 m. su 2011 m. laikotarpius, Jurbarko rajone materialinės investicijos
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos vertė šiuo laikotarpiu padidėjo 5,4 karto, tai
rodo jog vietos verslininkai aktyviai plečia savo veiklą, tačiau galima daryti prielaidą, kad
2012 m. ir 2013 m. materialinės investicijos šioms veikloms nėra sumažėjusios, nes rajone
per analizuojamą laikotarpį neženkliai sumažėjo apgyvendinimu ir maitinimu užsiimančių
įmonių. Turistų pritraukimą didina rajone organizuojami ne tik vietinės reikšmės, bet ir
tarptautinio lygio renginiai, tačiau pastebima, kad dauguma renginių organizuojami šiltuoju
metų laiku. Jurbarko rajonas išsiskiria patraukliu tautinio paveldo puoselėjimu:
amatininkyste, kultūrinio paveldo puoselėjimu, t.y. didelė galimybė pritraukti turistus.
Jurbarko rajono savivaldybėje yra gerai išvystyta ir organizuojama turizmo informacijos
sklaida. Nemaža dalis informacijos pateikta internete, o taip pat išleisti informaciniai
leidiniai apie šį kraštą. Vis dėlto Jurbarko rajono turistų srautai nėra dideli, kraštą itin retai
aplanko turistai iš užsienio šalių, parengti atskirą užsienio turistų pritraukimo strategiją
ieškant naujų komunikacijos priemonių.

1.4.1. Jurbarko rajono kultūros būklės analizė
Kultūra yra žmogaus veiklos produktas, tačiau gimdamas žmogus jau patenka į
atitinkamą kultūrą, kurią sukūrė prieš tai gyvenę ir šiuo metu gyvenantys žmonės. Kultūra tai vertybės, tikėjimai, elgesio normos ir materialūs produktai, kurie apsprendžia žmonių
gyvenimo būdą. Kultūra apima mūsų galvoseną, elgseną ir materialius žmogaus gamybos
produktus. Pastebima, kad Lietuvoje (Lietuvos statistikos departamentas neišskiria atskirų
teritorijų), 25-34 m. amžiaus žmonės daugiau kartų apsilanko visose išvardytose
lankytinose vietose nei 35-54 m. ar 55-64 m. amžiaus gyventojai.
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Kūltūros vietų lankomumas Lietuvoje

Spektakis,
koncertas,
opera,
baletas

Kino
teatras

Muziejus,
paroda

Sporto
renginiai

Lankytina vieta,
dažnumas

81,8

Nesilankė

55,1
4,5
7

Daugiau nei 6 kartai

16,4 26,9

1-6 kartus

37,8

Nesilankė

61,3

3,8

Daugiau nei 6 kartai

26,3

1-6 kartus
Nesilankė

31

3,9

1-6 kartus

12,5
16,3

35,542,4

6,4
7,3

Daugiau nei 6 kartai

10

49,8
51,9

43,1 51,2
57,2

1-6 kartus
0

81,9

62,5

33,6

Nesilankė

71,4
65,2

34,9
37,7

Daugiau nei 6 kartai

68,6

20

30

55–64 m.

40

50

60

35-54 m.

70

80
90
Procentai

25–34 m.

8 pav. Kultūros vietų lankomumas Lietuvoje 2011 m.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Lyginant 25-34 m. ir 35-55 m. amžiaus grupes, matyti, kad 25-34 m. amžiaus žmonės
daugiau lankosi sporto renginiuose 11,4 proc., muziejuose ir parodose - 5,1 proc., kino
teatruose – 24,8 proc., spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete – 6,9 proc. 48,1 proc.
55-64 m. amžiaus grupės gyventojų lankėsi spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete,
bet daugiau nei 80 proc. nesilankė sporto renginiuose, muziejuose ir parodose, ir daugiau
nei 70 proc. nesilankė kino teatruose.
Paveiksle pateikiamas visų 25-64 m. gyventojų pasiskirstymas lankant atitinkamus
kultūros objektus.
Kultūros vietų lankomumas Lietuvoje
Lankytina vieta
68

Sporto renginiai

4,6

Muziejus, paroda

3,5

27,4

65,5
31
60,3

Kino teatras

5,6

Spektakis, koncertas, opera, baletas

6,3

34

42,7

0

51
20

40

60

80
Procentai

Nesilankė

Daugiau nei 6 kartus

1-6 kartus

9 pav. Kultūros vietų lankomumas 2011 m.
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas
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Iš pateiktų duomenų matyti, kad 32 proc. visų 25-64 m. vyrų ir moterų lankosi sporto
renginiuose, 34,5 proc. – muziejuose ir parodose, 39,6 proc. – kino teatruose ir 57,3 proc.
spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete.
Apibendrinus kultūros vietų lankomumo dažnumo rodiklius, galima teigti, kad daugiau
nei pusė Lietuvos gyventojų domisi ir lankosi įvairiose lankytinose vietose. Tokį teigiamą
požiūrį galima išnaudoti pritraukiant lankytojus laisvalaikio paslaugomis.
Toliau analizuojant kultūrinę Jurbarko r. sav. aplinką lentelėje pateikiami duomenys,
susiję su Jurbarko r. sav. kultūros objektais.
11 lentelė. Kultūros objektai ir kiti duomenys Jurbarko r. sav.
2010
Kultūros centrų skaičius, vnt.
5
Dalyvių skaičius, asmenys
871
Mėgėjų meno kolektyvų skaičius, vnt.
68
Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyviai, asmenys
10523
Muziejų skaičius, vnt.
Lankytojų skaičius, tūkstančiais
Šatinis Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

2011
5
655
54
7448
2
12

2012
5
871
70
6471
2
8

Jurbarko r. sav. kultūros centrų skaičius nepakito ir išliko toks pat – 5 kultūros centrai.
2011 m. kultūros centrų dalyvių skaičius buvo sumažėjęs ketvirtadaliu, bet 2012 m. vėl
pasiekė 2010 m. lygį. Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad mėgėjų kolektyvų skaičius
2010-2012 m. laikotarpyje padidėjo 12. Tai rodo, kad Jurbarko r. sav. vyksta aktyvus
kultūrinis gyvenimas.
Nors dalyvių ir mėgėjų meno kolektyvų skaičius kultūros centruose augo, bendras
sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius 2012 m. lyginant su 2010 m.
sumažėjo 39 proc. taip pat mažėjimo tendencija matyti muziejų lankytojų skaičiuje. Per
2012 m. lankytojų skaičius sumažėjo 33 proc.
Apibendrinus pateiktus duomenis pastebima, kad 32 proc. visų 25-64 m. vyrų ir
moterų lankosi sporto renginiuose, 34,5 proc. – muziejuose ir parodose, 39,6 proc. – kino
teatruose ir 57,3 proc. spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete. Didėjantis mėgėjų
meno kolektyvų skaičius, byloja, kad žmonės vis labiau yra linkę įsitraukti į kultūrinę veiklą.

1.5.

Turizmo gamtos ir kultūros objektų Jurbarko rajone įvairovė

Didelis Jurbarko rajono privalumas – jo gamta bei kultūrinis paveldas. Turizmo
gamtos ištekliams priskiriami vandens telkiniai ir jų pakrantės, gyvūnija, rekreaciniai
miškai, rekreacinės ir saugomos teritorijos bei saugomi kraštovaizdžio objektai, kurių
vertybės sudaro galimybes naudoti juos profesiniam, pažintiniam, rekreaciniam ir kitokiam
turizmui. Jurbarko krašto patrauklumą sustiprina gamtiniai ištekliai. Rajono
septyniasdešimties kilometrų ilgio pietinė riba eina didžiausios Lietuvos upės – Nemuno
pakrante. Pro rajoną teka Mituva su intakais, rytinė riba – Dubysos žemupys, šiaurėje –
Šešuvis su intaku Šaltuona. Rajone telkšo devyni Jurbarko rajono ežerai, šeši tvenkiniai.
Didžiausi miškai – Karšuvos girios dalis, Šimkaičių, Birbiliškės, Varnaitynės miškai.
Kraštas gali didžiuotis piliakalniais, tai Seredžiaus piliakalnis, Veliuonos archeologinių
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piliakalnių kompleksas, Kartupėnų piliakalnis, Palocėlių piliavietė, Bišpilio piliakalnis bei
Kalnėnų piliavietė ir gamtos paminklais, tai Smalininkų ąžuolų alėja bei Jūravos ąžuolynas.
Didelę Jurbarko rajono dalį, 35 proc. savivaldybės teritorijos užima miškai. Pagrindinę
urėdijos miškų dalį sudaro didžiulis vientisas Karšuvos girių masyvas. Krašto miškai
turtingi įvairios augmenijos ir gyvūnijos. Vakarinėje rajono dalyje yra Viešvilės rezervatas,
panemune, nuo Šilinės į rytus driekiasi Panemunių regioninis parkas.
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 o galimybes naudoti juos profesiniam, pažintiniam, kultūriniam ir
kitokiam turizmui.
Etnografiniu požiūriu Jurbarko rajonas nėra vientisas, nes teritorija jungia trijų
skirtingų etninių regionų žemes: nuo Šventosios upelio į vakarus (Smalininkų ir Viešvilės
seniūnijos) – šiaurės Skalva, lietuvininkų, Mažosios Lietuvos kraštas, į šiaurę ir šiaurės
vakarus nuo Jurbarko – pietrytinės Karšuvos žemės, žemaitiškas regionas, dabar
priklausantis Eržvilko ir Šimkaičių seniūnijoms, likusiai rajono savivaldybės daliai būdinga
vakarų aukštaičių kultūra. Dar galima apčiuopti etnografinių žemių ribas, architektūros
skirtumus, tarmes, tradicijas, papročius, gyvenimo būdo ypatumus, kulinarinio paveldo
savitumus.
Kraštas turtingas savitos tradicinės kultūros. Pagal UNESCO rekomendacijas
Jurbarko rajone yra užregistruoti 403 tradicinės kultūros puoselėtojai (asmenys), 13
tradicinės kultūros puoselėtojų (kolektyvų, bendruomenių), 9 dar gyvos tradicinės kultūros
sritys ir rūšys, įgūdžiai, gebėjimai, 17 rajone iki šiol išsaugotų tradicinių švenčių, renginių.
Pagrindinė Jurbarko rajono kultūros paveldo objektai išsidėstę vaizdingame panemune
vingiuojančiame kelyje nuo Seredžiaus iki Jurbarko. Jurbarko rajone yra 229 kultūros
paveldo objektai: 31 - archeologijos objektas, 11 - istorijos ir memorialinių vieta, 71 laidojimo vietų, 7 - įvykių vietos, 9 - architektūros objektai, 5 - dvarų sodybos, 3 urbanistiniai miesteliai, 89 - kilnojamosios vertybės, 3 - monumentaliosios dailės kūriniai,
statinių puošyba. Pagrindiniai Jurbarko rajono kultūros objektai traukiantys turistus:
bažnyčios ir vienuolynai, dvarai ir pilys bei muziejai.
Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo ataskaitoje, Jurbarko
gyventojai turizmo situaciją ir turistams teikiamas paslaugas vertina vidutiniškai (
(vidurkis) = 6,73; N (respondentų skaičius = 246)). Tyrimo dalyviai geriausiai vertina
kultūrinių objektų, tai Vinco Grybo memorialinio muziejaus ( = 8,90; N = 231) ir Jurbarko
krašto muziejaus ( = 8,45; N = 229) teikiamas paslaugas. Gyventojai pastebi, kad
lankomiausi Jurbarko rajono objektai pagal eiliškumą: Raudonės pilis ir parkas (XVI a.
pab.) ( = 8,93; N=280), Panemunės pilis ir parkas (XVII a. pr.) ( = 8,70; N=273),
Seredžiaus piliakalnis ( = 8,34; N=247), Veliuonos archeologinių piliakalnių kompleksas
( = 8,08; N=231), V.Grybo memorialinis muziejus ( = 8,08; N=247), Smalininkų
senovinės technikos muziejus ( = 7,94; N=215), Jurbarko krašto muziejus ( = 7,77;
N=249), Koncertų ir parodų salė – cerkvė ( = 7,66; N=219), Veliuonos dvaras ir parkas
(XIX a.) ( = 7,49; N=238), Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas ( = 7,39; N=197);
Veliuonos krašto istorijos muziejus ( = 7,27; N=221), Rašytojo P.Cvirkos memorialinė
sodyba - muziejus ( =7,20; N=224); Smalininkų ąžuolų alėja ( =6,42; N=185); Belvederio
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dvaras ir parkas (XIX a.) ( =6,35; N=212) ir mažiausiai lankomiausias Kartupėnų
piliakalnis ( =6,13; N=143).
Jurbarko rajonas patrauklus kultūrinių objektų gausa kultūriniam turizmui, t.y. turistų
kultūrinių poreikių realizavimui pažintinės kultūrinės kelionės metu, dalyvaujant
festivaliuose ir kituose kultūriniuose renginiuose, aplankant rajono lankytinas vietas,
paminklus, keliaujant su tikslu tyrinėti gamtą.

1.6. Turizmui siūlomi Jurbarko rajono gamtos objektai
Jurbarko rajono turizmo ir verslo informacijos centro siūlomi šie gamtos objektai:
Seredžiaus piliakalnis, Veliuonos piliakalnis, Kartupėnų piliakalnis, Palocėlių piliavietė –
piliakalnis, Bišpilio piliakalnis, Kalnėnų piliavietė (Bišpiliukai), Smalininkų ąžuolų alėja,
Jūravos ąžuolynas, Šilinės ąžuolynas.
1.6.1. Seredžiaus piliakalnis1

1

http://data.imaps.lt/info/index.php?id=6&target=380&lang=lt
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
http://www.tpl.lt/archeologiniu-paminklu-kompleksas-seredziaus-seniunijoje/
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10 pav. Seredžiaus piliakalnis

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Seredžiaus piliakalnis, vadinamas
Palemono kalnu. Palemono kalną mini Lietuvos metraštis legendiniame pasakojime apie
lietuvių kilmę iš Romos kunigaikščio Palemono, kuris esą su visa gimine ir valdiniais dėl
imperatoriaus Nerono persekiojimų pasitraukęs iš Romos I a. Palemonas atplaukęs į
Baltijos jūrą, o paskui Kuršių mariomis pasiekė Nemuną ir juo keliavo iki Dubysos žiočių.
Čia jis su palydovais apsistojęs gražioje ąžuolų giraitėje. Istorikai romantikai Seredžiaus
piliakalnį ir pavadino Palemonu. Tai tik graži legenda Seredžiaus piliakalnis, kaip ir kiti
panemunėje, mena kovas su kryžiuočiais. Manoma, kad ant kalno stovėjo Pieštvės pilis,
kuri kryžiuočių puldinėjama nuo 1293 m. atsilaikė iki 1363 m. Tais metais pilis buvo
sudeginta ir daugiau nebuvo atstatyta. Iš jos dažnai naikintų papilių išsikėlę žmonės XV a.
pradžioje (sutriuškinus kryžiuočius 1410 m. Žalgirio mūšyje) suformavo Seredžiaus
miestelį. Seredžiaus piliakalnis neapaugęs medžiais ar krūmais, todėl itin įspūdingas.
Panaudos galimybės. Jis gerai matomas ne tik iš Nemuno slėnio, bet ir šalia
einančio Kauno – Jurbarko plento, turi didelį poveikį upės slėnio atkarpos kraštovaizdžiui.
Piliakalnis - svarbus objektas istorine kryžiuočių kovų koncepcija formuojant maršrutą.

28

1.6.2. Veliuonos piliakalnis2

11 pav. Veliuonos piliakalnis

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Veliuonos piliakalnis kitaip dar yra
vadinamas Ramybės kalnu, kurio aukštis – 32 metrai. Ant šio piliakalnio stovėjusi pilis, o
greta jos – įtvirtintas papilys. Pilis pasižymėjo natūralia, gynybai patogia situacija ir
sudėtingais medžio, akmens mūro bei molio fortifikaciniais įrengimais. Jo centre – deivės
Veliuonės aukuras. Veliuonos archeologinių paminklų kompleksą sudaro Gedimino kapas,
Ramybės kalno piliakalnis su LDK Kunigaikščio Gedimino paminklu ir aukuras deivei
Velionei. Veliuona – viena seniausių, gražiausių ir įdomiausių Lietuvos gyvenviečių. Čia
gyventa jau naujajame akmens amžiuje. 1291 m. pirmą kartą paminėta čia stovėjusi
Junigedos pilis. Nuo 1315 m. ji vadinama Veliuonos vardu. Veliuonos pilis buvo dažnai
puolama, deginama ir griaunama kryžiuočių, bet lietuviai ją vis atstatydavo. Kad sugriautų
jos įtvirtinimus, kryžiuočiai panaudojo net 4 taranus. Šią pilį jos gynėjai, matydami, kad
negalės atsilaikyti, patys sudegino ir pasitraukė. Manoma, kad čia kryžiuočiams pirmą
kartą panaudojus šaunamąjį ginklą, žuvo ir buvo palaidotas Lietuvos Didysis kunigaikštis
Gediminas. Jam atminti lietuviai supylė piliakalnį, kurį veliuoniškiai vadina Gedimino kapu.
Gedimino kapas yra į rytus nuo Veliuonos piliakalnio. Kalno šlaitai statūs, 30 m aukščio.
2

http://www.tpl.lt/veliuonos-archeologiniu-paminklu-kompleksas/
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
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Aikštelės plotas 1080 kv.m. Netoli piliakalnio yra Nemuno slėnio apžvalgos aikštelė,
Veliuonos dvaro rūmai – kraštotyros muziejus.
Panaudos galimybės. Jis gerai matomas, turi didelį poveikį Veliuonos
kraštovaizdžiui. Piliakalnis - svarbus objektas istorine kryžiuočių kovų koncepcija
formuojant maršrutą.
1.6.3. Kartupėnų piliakalnis3

12 pav. Kartupėnų piliakalnis

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Kartupėnų piliakalnis dar vadinamas
Kiaukalniu, Manoma, kad piliakalnis istoriškai svarbus buvo XIII a.-XIV a. Jis apardytas, jo
aikštelės šiaurinę ir vakarinę dalis nuplovė Kartupio upelis, pastaruoju metu piliakalnis
tvarkomas. Ant piliakalnio stovėjo Bisenės pilis (Bisena, Bisin), kurią 1283 m. žiemą
sudegino Vokiečių ordinas, pirmoji kryžiuočių užpulta pilis Lietuvoje. Ji buvo atstatyta,
tačiau vėl, vasarą ir rudenį pulta 1313 m., o 1316 m. sudeginta. Pilis priklausė gynybinei
3

http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kartup%C4%97n%C5%B3_piliakalnis
http://www.panoramio.com/photo/38680253
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sistemai, buvusiai palei Nemuną, joje budėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio skiriama įgula.
Vokiečių kronikos apie Bisenę rašė: "1283 m., baigę nukariauti Prūsiją ir pradėję nuolatinį
karą su Lietuva, kryžiuočiai pirmuoju savo taikiniu pasirinko Bisenės pilį. Prūsijos žemės
magistras Konradas iš Tirbergo „su didele kariuomene perėję žiemos metu užšalusį
Nemuną ir, įsiveržę į Lietuvos žemę, nuo ryto iki pietų smarkiai puolė pilį, vardu Bisenė, ir
puldami buvo taip įnirtę, kad, nukovę daugybę pilies gynėjų ar mirtinai sužeidę, galop
įsiveržė į ją ir pavertė pelenais, vienus pilėnus paėmę į nelaisvę, o kitus sužeidę. Kita
kariuomenės dalis įsibrovė į šios pilies apygardą ir, nusiaubusi kraštą ugnimi, su didžiausiu
grobiu sugrįžo atgal.
Panaudos galimybės. Piliakalnis - svarbus objektas istorine kryžiuočių kovų
koncepcija formuojant maršrutą, tačiau reikalauja tvarkymo.
1.6.4. Palocėlių piliavietė – piliakalnis4

13 pav. Palocėlių piliavietė - piliakalnis

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Sered%C5%BEiaus_Paloc%C4%97li%C5%B3_piliakalnis_05.
jpg
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
http://www.jurbarkotic.lt/apie-regiona
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Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Nemuno slėnyje, ties Dubysos žiotimis,
kryžiuočiai buvo pasistatę savo pilį, vadinama Marienburgo tvirtovę. Dabar toje vietoje
stūkso dvi kalvelės, vadinamos Palocėliais. Piliakalnis yra Nemuno ir Dubysos santakoje,
jų dešiniuosiuose krantuose, 700 m į pietryčius nuo Seredžiaus pirmojo piliakalnio.
Piliakalnį sudaro rytinė kalvelė ir nuo jo į vakarus esantis pylimas. Piliakalnis apardytas
Naujųjų laikų dvarvietės, arimų, Nemuno potvynių, dabar dirvonuoja. Piliakalnyje stovėjo
kryžiuočių pilis Dubysenburgas, pastatyta 1406 m. pavasarį. 1407 m. pavasarį-vasaros
pradžioje pilis buvo perstatyta, padidinta. Ji buvo kryžiuočių administruojamos Žemaitijos
vaito Mykolo Kiuchmeisterio rezidencija. Į pilį buvo patenkama tiltu, šalia jos buvo
malūnas, pačioje pilyje – koplyčia. Pilies arsenale buvo nemažai strėlių (1406 m. minima
12 tūkst. strėlių), parakinės artilerijos sviedinių. Tačiau įsiliepsnojus žemaičių sukilimui ir
Vytautui užėmus Frideburgo pilį 1409 m. rugpjūčio mėnesį kryžiuočiai patys sudegino
Dubysenburgą ir pasitraukė. XVI a. – XVIII a. čia buvo Sapiegų Mežiriečės dvaras.
Panaudos galimybės. Piliakalnis - svarbus objektas istorine kryžiuočių kovų koncepcija
formuojant maršrutą, tačiau reikalauja tvarkymo.
1.6.5. Bišpilio piliakalnis5

14 pav. Bišpilio piliakalnis

5

http://www.autc.lt/Public/HeritageObject.aspx?rt=3&oe=1&id=591
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
http://www.panoramio.com/photo/94268547
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Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Bišpilio piliakalnis dar kitaip vadintas
Višpiliu. Piliakalnį iš šiaurės, vakarų ir pietų supa Imsrės upės slėnis ir jos pakrančių
daubos, rytuose yra aukštuma. Piliakalnio aikštelės dydis siekia 58x28 m. Aikštę ir
aukštumą skiria 5 m. pylimas, kuris juosia aikštelės šiaurės rytų, pietryčių ir iš dalies pietinį
galus. Manoma, ant piliakalnio stovėjo medinė Kolainių pilis, XIII a. pabaigoje - XIV a.
pradžioje priklausiusi Panemunių (Nemuno) gynybinei sistemai, 1291 m. sudeginta
kryžiuočių. Manoma, kad 3 km į pietvakarius nuo Mituvos žiočių 1259 m. buvo pastatyta
Georgenburgo pilis, viena seniausių kryžiuočių pilių prie Nemuno, šie po 1260 m. Durbės
mūšio ją apleido, lietuviai sugriovė. Maždaug tuo pat metu ant Jurbarko piliakalnio pilį
pasistatė lietuviai. 1336 m. kryžiuočiai atnaujino Georgenburgo pilį, pavadino ją
Jurgenburgu. Iki XV a. pradžios vyko lietuvių kovos su kryžiuočiais. 1403 m. Vytauto
kariuomenė paskutinį kartą sudegino Jurgenburgo pilį. Po Žalgirio mūšio 1410 m.
gyvenvietė pradėjo plėstis. Po 1422 m. Melno taikos nustačius Lietuvos ir Vokiečių ordino
sieną miestelis atiteko Lietuvai, tapo jos pasienio punktu, svarbiu prekybos centru.
Panaudos galimybės. Piliakalnis - svarbus objektas istorine kryžiuočių kovų koncepcija
formuojant maršrutą, tačiau reikalauja tvarkymo.
1.6.6.

Kalnėnų piliavietė (Bišpiliukai)6

6

http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=2042
http://wikimapia.org/26039698/lt/Kaln%C4%97n%C5%B3-piliaviet%C4%97
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
Nuotr. Audronis Skurvydas
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15 pav. Kalnėnų piliavietė (Bišpiliukai)

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Kalnėnų piliavietė sudaryta iš dviejų kalvų piliakalnio ir įtvirtinto papilio. Šias dvi kalvas skiria griovys. Viršutinė aikštelė yra
stačiakampio formos. Šiaurinėje ir pietinėje pusėje, už griovio, buvo supilti du pylimai, iš
kurių vienas yra nuplautas Nemuno. Į pietvakarius nuo piliakalnio galimą rasti papilį, kurio
aikštelė yra pailga, apsupta grioviu. Piliavietė yra apardyta Nemuno potvynių, tačiau jos
teritorijoje dar randama mūrytų iš akmens pastatų liekanų, arbaleto strėlių antgalių.
Piliavietę juosė gilus ir platus griovys. Piliavietėje stovėjo 1343 m. kryžiuočių pastatyta
Georgenburgo pilis. Ją 1382 m. bombardomis nesėkmingai puolė didysis kunigaikštis
Kęstutis. 1384 m. liepos mėn. pilį sudegino kunigaikštis Vytautas. 1387 m. kryžiuočiai pilį
atstatė ir pavadino Bajerburgu, kuris minimas 1392 m. Vėliau pilis vėl atgavo
Georgenburgo vardą (minimas 1396 m.) ir buvo Vytauto sudeginta 1403 m.
Panaudos galimybės. Piliakalnis - svarbus objektas istorine kryžiuočių kovų
koncepcija formuojant maršrutą, tačiau reikalauja tvarkymo.
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1.6.7. Smalininkų ąžuolų alėja7

16 pav. Smalininkų ąžuolų alėja

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Dar kitaip vadinama Vidkiemio ąžuolų
alėja. Tai per Smalininkus einanti pagrindinė Nemuno gatvė. Ties Vidkiemiu šį kelią
apjuosia ąžuolų eilė. Tai nepaprastas gamtos paminklas, vienintelis Lietuvoje. Alėjos ilgis
1,3 km. Šiuo metu alėjoje yra 186 ąžuolai, kurių kamienų apimtis siekia 4 m. Šie medžiai
sodinti maždaug XVIII a. pr. – XIX a. pabaigoje.
Panaudos galimybės. Objektas yra lankymui patogioje vietoje, galima važiuojant
stebėti.

7

http://www.pegasusfoto.lt/lt/fotografavimo-vietos/32-jurbarkas.html
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
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1.6.8. Jūravos ąžuolynas8

17 pav. Jūravos ąžuolynas

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Jūravoje yra unikalus, maždaug 1 ha
dydžio ąžuolynas. Teigiama, kad medžiai čia sodinti maždaug prieš 130 160 m. ir sodinti
ne bet kaip, o specialiai formuoti, kad išaugtų lygiakamieniai ir laibi. Šio ąžuolyno viduryje
užaugo aukščiausias Lietuvos ąžuolas, kurio aukštis siekia net 37 metrus. Sakoma, kad
tokių ąžuolų, kokie auga Jūravos ąžuolyne, retai kur pamatysi.
Panaudos galimybės. Svarbus gamtos paminklas, tačiau sunkiai pasiekiamas
didesne transporto priemone.

8

http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
http://www.pegasusfoto.lt/lt/fotografavimo-vietos/32-jurbarkas.html
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1.6.9. Šilinės ąžuolynas9

18 pav. Šilinės ąžuolynas

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Į vakarus nuo Šilinės smuklės plyti graži
ąžuolų giraitė. Šilinės ąžuolynas tai unikalus gamtos paminklas, primenantis pagoniškojo
tikėjimo ir ąžuolyno kulto laikus.
Panaudos galimybės. Objektas yra lankymui patogioje vietoje.

1.7.

Turizmui siūlomi Jurbarko rajono kultūros objektai

Jurbarko rajono turizmo informacijos centras turistams siūlo patraukliausius savo
krašto kultūros išteklius, tai bažnyčios, dvarai ir pilys bei muziejai. Svečiams siūloma
aplankyti Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią, Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčią,
Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčią, Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčią, Veliuonos
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčią, Seredžiaus
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčią, Girdžių Šv. Mergelės
Marijos Magdalietės bažnyčią. Jurbarko kraštas gali didžiuotis vienu iš konkurencinių
pranašumų tai dvarų ir pilių gausa. Turistams siūloma pasidairyti po Belvederio dvarą ir
9

http://www.skirsnemune.lt/print.php?lang=1&sid=141&tid=167
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
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parką, Veliuonos dvarą ir parką, buvusiuose neoklasicistiniuose rūmuose, šiuo metu
koncertų ir parodų salę – cerkvę, žymiausią Raudonės pilį ir jos parką, Panemunės pilį ir
parką. Jurbarko kraštas svečiams siūlo edukacines ir laisvalaikio organizavimo paslaugas
šiuose muziejuose: Jurbarko krašto muziejuje, Veliuonos krašto istorijos muziejuje,
Rašytojo P.Cvirkos memorialinė sodyba – muziejuje, Smalininkų senovinės technikos
muziejuje ir Vinco Grybo memorialiniame muziejuje.

1.7.1. Bažnyčios Jurbarko rajone
1.7.1.1. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia10

19 pav. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Bažnyčia yra neogotikinio stiliaus,
pastatyta 1901-1907 m. Šventovė randasi tarp Mituvos ir jos kairiojo intako Imsrės.
Bažnyčia ne kartą nukentėjo nuo gaisrų. Bažnyčios didžiajame altoriuje yra skulptoriaus
Vinco Grybo darbų - apaštalų Šv. Petro ir Šv. Povilo statulos. Pirmoji bažnyčia pastatyta
1430 m. Ją globoti Žemaičių vyskupas įpareigojo Veliuonos kleboną. 1502 m. įsteigta
10

http://lt.wikipedia.org/wiki/Jurbarko_%C5%A0v%C4%8D._Trejyb%C4%97s_ba%C5%BEny%C4
%8Dia
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
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parapija, bažnyčiai dovanotas Žindaičių kaimas. Karalienė Bona įpareigojo vietininką Joną
Kuncevičių pastatyti naują bažnyčią. Ji 1555 m. dovanojo Straižių kaimą, turintį 6 valakus
žemės, vikarui, bažnyčios tarnams ir mokyklai išlaikyti. Mokyklą 1557 m. įsteigė klebonas
Martynas Hermanavičius. 1655 m. bažnyčia atstatyta. Po gaisro ji atstatyta ir 1741 m.
Klebonas Leonas Kirvelis XIX a. viduryje platino blaivybę. Klebono Kazimiero
Marcinkevičiaus ir vikaro Antano Kiznio iniciatyva 1901–1907 m. pastatyta dabartinė
mūrinė bažnyčia. 1907 m. ją konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. Į bokštą buvo
įkeltas jurbarkiečių JAV lietuvių dovanotas varpas. Jurbarkas XIX a. pab. – 1914 m.
garsėjo bažnytiniu choru. 1909–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos
skyrius. Klebonas K. Marcinkevičius uoliai platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Kunigas
A. Kiznis buvo iškalbus pamokslininkas. Kunigas Pranciškus Stakauskas 1918 m. įsteigė
„Saulės“ progimnaziją (vėliau gimnazija, 1931 m. suvalstybinta). Jurbarke nuo 1924 m.
klebonavo (vėliau kanauninkas) Juozapas Bikinas (1875–1956), laikraščių redaktorius,
publicistas, tarpukario Lietuvos Seimo narys. Jis įsteigė našlaičių prieglaudą. Per miesto
gaisrą 1940 m. sudegė bažnyčios stogas ir vidus. Po metų bažnyčia apdengta, vidus
suremontuotas ir išdažytas. Remontu rūpinosi klebonas Anatolijus Stanevičius. Per Antrąjį
pasaulinį karą sudegė viršutinės bokštų dalys. Vėliau bokštai (trumpesni) atstatyti. Klebonų
Mykolo Buožiaus (1911–1991; palaidotas šventoriuje) ir Antano Slavinsko iniciatyva
architektas K. Domanskis ir konstruktorius A. Dereškevičius suprojektavo 21 m ilgio bokštų
smailes, kurios 1992 m. rugpjūčio 11 d. užkeltos ir pritvirtintos (darbų vykdytojas A.
Grigola).
Panaudos galimybės. Statinys yra pačiame mieste. Jis išsiskiria originalia
architektūra.
1.7.1.2. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia11

11

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Jurbarkasevangeliku.jpg
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
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20 pav. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčia
atstatoma iš naujo. Jurbarko evangelikų liuteronų parapija mieste, prie Nemuno, buvo
įkurta 1851 m. Tais pačiais metais buvo pastatyti ir mediniai maldos namai su atskira
varpine. Pirmoji medinė bažnyčia, kurioje vienu metu galėjo melstis 500 maldininkų,
atsirado 1890 m. Praėjus dešimtmečiui, 1900 m., šalia jos buvo pastatytas ir mūrinis
klebonijos pastatas. Po vadovavusio parapijai kunigo J. Gavėnios ištrėmimo į Sibirą,
pastatas buvo paverstas sandėliu. Po to, buvo perstatytas į gyvenamąjį namą.
Negrąžintinai buvo sunaikintas ir bažnyčios turtas.
Panaudos galimybės. Statinys yra pačiame mieste. Jis išsiskiria originalia
architektūra.
1.7.1.3. Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčia12

12

http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Vie%C5%A1vil%C4%97s_ba%C5%BEny%C4%8Dia.j
pg
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21 pav. Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Viešvilėje nuo XVIII a. vidurio veikė privati
katalikų bažnyčia. 1863 m. privačiame name įrengta visuomeninė katalikų bažnyčia. 1992
m. buvo statoma nauja bažnyčia. Maldos namai randasi Viešvilės miestelyje, prie
Pagėgių–Jurbarko kelio. Bažnyčia yra stačiakampio plano, su bokšteliu, dviem išsikišusiais
prieangiais.
Panaudos galimybės. Statinys yra miestelyje, patogioje lankymui vietoje.
1.7.1.4. Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčia13

13

http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas

http://lt.wikipedia.org/wiki/Smalinink%C5%B3_%C5%A0v._Juozapo_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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22 pav. Viešvilės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Telšių vyskupijos pastangomis 1932 m. iš
ūkininko S. Žilaičio nupirktas namas ir jame įrengta katalikų koplyčia. Tai buvęs mokyklos
pastatas. Kunigo Juozapo Petkaus rūpesčiu 1934–1935 m. ji remontuota, paaukštinta,
įrengta vieta chorui, įsigytas varpas, liturginių daiktų. 1935 m. liepos 28 d. bažnyčia
pašventinta. Bažnyčia stačiakampio plano, su bokšteliu.
Panaudos galimybės. Statinys yra miestelyje, patogioje lankymui vietoje.

1.7.1.5. Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia14
Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Tai stačiakampio plano maldos namai, su
bokšteliu. Šios bažnyčios istorija ne eilinė. 1932 m. buvo įrengta katalikų koplyčia. Tai
buvo iš ūkininko S. Žilaičio nupirktas mokyklos pastatas. 1934–1935 m. ji atremontuota,
paaukštinta, įrengta vieta chorui, įsigytas varpas, liturginių daiktų. 1935 m. bažnyčia
pašventinta.
Panaudos galimybės. Statinys yra miestelyje, patogioje lankymui vietoje.

14

http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas ir ://www.jurbarkotic.lt/lankytinosvietos#map_canvas
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1.7.1.6. Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia15

23 pav. Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Šiuos maldos namus galima rasti Eržvilko
miestelyje, tarp Šaltuonos ir jos dešiniojo intako Eržvilko. 1528 m. pastatyta bažnyčia. Ją
XVI a. antrojoje pusėje pasisavino evangelikai reformatai. Vyskupo Merkelio Giedraičio
iniciatyva 1585 m. pastatyta nauja. Nuo to laiko iki XVIII a. vadinta Pašaltuonio bažnyčia.
Ji po 1752 m. perstatyta. Bažnyčiai 1847 m. sudegus, šventoriuje pastatyta laikina. 1853
m. patvirtintas naujos medinės bažnyčios projektas, prašyta leisti statyti. Formaliai
bažnyčia buvo Viduklės parapijos filija, nors vyskupas Motiejus Valančius 1854 m. teigė,
kad ji veikia kaip parapinė. Bažnyčia 1855 m. pastatyta kitoje vietoje. Įsteigta parapija.
1902–1903 m. bažnyčia pailginta, pristatytas bokštelis. 1908 m. įsteigta parapijos
bibliotekėlė. 1912–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Klebonas
Juozas Čepėnas apie 1980 m. bažnyčią suremontavo. Bažnyčia yra neogotikinio stiliaus,
stačiakampio plano. Prie bažnyčios stovi medinė varpinė.
Panaudos galimybės. Statinys yra miestelio teritorijoje, nutolęs nuo Nemuno krantų.

15

43

1.7.1.7. Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 16

24 pav. Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Bažnyčia įsikūrusi Seredžiaus miestelyje,
prie Dubysos ir Nemuno santakos. Bažnyčia yra neorenesansinio stiliaus, stačiakampio
plano. Pirmąją bažnyčią Nemuno apatinėje terasoje 1634 m. pastatė vaivada M. Pacas.
1634 m. įsteigta parapinė mokykla. Naugarduko vaivada Mikalojus Sapiega 1635 m.
bažnyčiai dovanojo Stačiūnų kaimą, klebonui skyrė 200 auksinų metinę pašalpą,
įpareigojo jį išlaikyti mokytoją ir rūpintis giedojimu. XVII a. pabaigoje bažnyčia perstatyta. Ji
1806 m. buvo sena ir supuvusi, 1821 m. nugriauta, pastatyta laikina. Nauja bažnyčia
suręsta 1828 m., 1829 m. potvynio nuplauta ir sugriauta. Medinė bažnyčia pastatyta
kapinių rytiniame kampe, 1907 m. gruodžio 5 d. sudegė. Seredžiaus vikaras Juozapas
Rozga 1863 m. iš sakyklos perskaitė sukilėlių atsišaukimą. Už tai jis 10 m. išsiųstas į
katorgą. 1891 m. prašyta leisti statyti naują mūrinę bažnyčią, buvo vežami akmenys. 1896
m. patvirtintas jos projektas. Mirus klebonui Feliksui Rudokui, statyba užsitęsė (pastatyta
1913 m.). 1908 m. įkurtas „Saulės“ draugijos skyrius. Jam neleista įsteigti mokyklos, tik
įkurta parapijos biblioteka. Per Pirmąjį pasaulinį karą nugriauti bažnyčios bokštai, po karo
atstatyti.
16

http://lt.wikipedia.org/wiki/Sered%C5%BEiaus_%C5%A0v._Jono_Krik%C5%A1tytojo_ba%C5%
BEny%C4%8Dia
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Panaudos galimybės. Statinys yra pačiame miestelyje. Jis išsiskiria originalia
architektūra.
1.7.1.8. Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia17

25 pav. Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Ši bažnyčia stovi Skirsnemunės kaime.
Pastatyta 1903 m. Tai vertingiausias Skirsnemunės architektūros paminklas. Mikalojus
Jonavičius Kęsgaila 1523 m. testamentu dalį turto paliko Skirsnemunės bažnyčiai. Jai
1636 m. dovanotas Geišių kaimas, įsteigta parapija. 1791 m. pastatyta nauja bažnyčia. Po
1818 m. gaisro bažnyčia atstatyta. 1841 m. Skirsnemunėje gyveno 2 kunigai, parapijai
priklausė 8 valakai ir 3 margai žemės. Klebono Kazimiero Žekevičiaus (1840–1926;
palaidotas šventoriuje) pastangomis architektas Ustinas Golinevičius 1892 m.
suprojektavo mūrinę bažnyčią. Valdžia 1896 m. leido ją statyti. Sutikęs prižiūrėti statybą
inžinierius Nikolajus Andrejevas 1898 m. perdarė projektą. Pagal jį iki 1903 m. bažnyčia
pastatyta. Ją 1919 m. konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. Klebonas V.
Semenavičius 1935 m. bažnyčią suremontavo. Šventoriuje palaidotas kunigas Antanas
Jakaitis (1907–1981).
17

http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Skirsnemun%C4%97s_%C5%A0v._Jurgio_ba%C5%BEny%C4%8Dia
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Panaudos galimybės. Statinys patogioje lankymui vietoje.
1.7.1.9. Girdžių Šv. Mergelės Marijos Magdalietės bažnyčia18

26 pav. Girdžių Šv. Mergelės Marijos Magdalietės bažnyčia
Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Ši bažnyčia stovi Girdžių kaime, Mituvos
dešiniajame krante. Maldos namai yra liaudies architektūros formų, stačiakampio plano.
Šventoriuje yra mūrinės Kryžiaus kelio stočių koplytėlės su tapytais paveikslais. Prie
bažnyčios stovi medinė varpinė.
Panaudos galimybės. Statinys patogioje lankymui vietoje, išskirtinių architektūros
formų.

18

http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/jurbarko-rajone/kulturiniai-objektai/baznycios-irvienuolynai-2 http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
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1.7.2. Dvarai ir pilys Jurbarko rajone
1.7.2.1. Belvederio dvaras ir parkas19

27 pav. Belvederio dvaras ir parkas
Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Belvederio dvaras – romantizmo stiliaus
dvaras Belvederyje (Jurbarko rajono savivaldybė). Respublikinės reikšmės architektūrinė,
urbanistinė vertybė. Belvederio dvaro sodybos kompleksas atspindi romantinę mąstyseną.
Šie rūmai stovi ant Nemuno kranto. Statyti itališkų vilų pavyzdžiu. Rūmai yra dviejų aukštų,
kurių siluetą pagyvina masyvus triaukštis bokštas - Belvederis. Išlikusi XIX a. vidurio
romantizmo stiliui būdinga dvaro sodyba: rūmai, svirnas, koplyčia – mauzoliejus ir parkas.
Rūmuose meistriškai interpretuotas toskaniškųjų vilų stilius: jie asimetriškos struktūros,
santūrių neorenesanso formų. Svirno su įvažiavimo arka ir mediniu balkonėliu bei
koplyčios – mauzoliejaus fasaduose derinti smailiaarkiai langai ir klasicistiniai piliastrai,
traukos. Yra parkas. Dvarą iš Tiškevičių apie 1820 m. nusipirko Kleopas Burba. Jam
1830 m. ant aukšto Nemuno kranto pastačius rūmus (prancūzų architekto projektas) su
bokšteliu, iš kurio matyti gražus vaizdas, todėl dvaras pavadintas Belvederiu (it.
belvedere – „gražu žiūrėti“). 1860 m. rūmai remontuoti. 1880 m. dvaro savininkas K. Burba
ketino statyti cukraus fabriką, o jo sukurtos bendrovės nariu buvo ir vyskupas Motiejus

19

http://lt.wikipedia.org/wiki/Belvederio_dvaras
http://www.jurbarkotic.lt/lankytinos-vietos#map_canvas
47

Valančius. Sumanymas buvo nerealus, o už dalyvavimą 1863 m. sukilime pats K. Burba
sušaudytas. XX a. pradžioje dvarą valdė O. Burbaitės-Puzinienės palikuonys. Tarpukariu
dvaras išparceliuotas. Dvaro rūmuose 1921–1926 m. veikė žemesnioji žemės ūkio
mokykla, 1926–1961 m. pienininkystės ir gyvulininkystės mokykla, 1961–1969 m. žemės
ūkio technikumas, iki 1971 m. bitininkystės ir sodininkystės meistrų mokykla. 2005 m.
pabaigoje dvaras privatizuotas. Šį dvarą juosia peizažinis parkas, kuris įsilieja į natūralų
mišką. Į Nemuno slėnį veda 365 pakopų laiptai besileidžiantys aukštų šlaitų terasomis.
Parkas (7 ha) išsidėstęs banguotame reljefe; vingiuoti takai apsodinti vietiniais ir
introdukuotais medžiais. Nuo Nemuno pakrante einančio kelio rūmų link kyla laiptai (buvo
372 pakopos).
Panaudos galimybės. Kompleksas yra turizmo plėtotei patogioje vietoje, tačiau
stipriai tvarkytinas.
1.7.2.2. Veliuonos dvaras ir parkas20

28 pav. Veliuonos dvaras ir parkas

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Tai pradžios klasicistinės architektūros
paminklas. Priešais rūmus yra ovalios formos, itin gražus parteris su privažiavimo keliukų
kilpa. Jame auga daug retų egzotinių medžių. Veliuonos parkas buvo įkurtas dvarvietėje.
20
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Šio parko akcentas yra iš kitų kraštų atvežti medžiai. Apie XVI a. viduryje Žygimantas
Augustas miestelį užrašė B. Radvilaitei. Vėliau dvarą valdė karalienė Bona Sforca, XVIII a.
– Žemaičių seniūnas J. Poniatovskis, o Poniatovskiams užsitraukus caro nemalonę
bendradarbiaujant su Napoleonu dvaras perduotas Zaleskiams. Jie čia 1818–1820 m.
pastatė medinius klasicizmo stiliaus dvaro rūmus ir įveisė parką. 1909 m. dvarą nupirko P.
Vakselis. Po I pasaulinio karo čia veikė pradinė mokykla, 1948–1978 m. vidurinė mokykla,
o dabar yra kraštotyros muziejus. Po Nepriklausomybės atgavimo dvarą atgavo
paveldėtoja Vakselytė-Švarc. Veliuonos parkas įkurtas buvusioje dvarvietėje. Jo
svarbiausias akcentas – iš kitų kraštų atvežti medžiai – juodosios ir veimutinės pušys,
didžioji tuopa, glaustašakis ąžuolas, sidabrinė liepa, raudonasis klevas, lenktašakis uosis,
europinis maumedis, du reti gelsvažiedžiai tulpmedžiai (25 m aukščio ir 76–80 cm
skersmens).
Panaudos galimybės. Dvaras ir jo aplinka tinkama kultūrinei, gamtinei, edukacinei
veiklai.
1.7.2.3. Koncertų ir parodų salė – cerkvė21

29 pav. Koncertų ir parodų salė – cerkvė

21
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Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Kunigaikščiai Vasilčikovai savo dvarą
pastatė kairiajame Mituvos krante. Tai buvo neoklasicistiniai rūmai su dviem flygeliais.
Netoli šiaurinio flygelio galima rasti nedidelę, tačiau puošnią cerkvę.
Panaudos galimybės. Dabar šiame pastate yra Parodų ir koncertų salė, kurioje
rengiamos dailės parodos ir koncertai.
1.7.2.4. Raudonės pilis ir parkas22

30 pav. Raudonės pilis ir parkas

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Tai rezidencinė pilis dešiniajame Nemuno
krante, Raudonėje. Akį patraukia šalia pilies pastatytos dvaro oficinos, oranžerija, arklidės.
O visa tai supa pilies parkas, kuris yra viena iš didžiausių gamtinių vertybių Lietuvoje.
Dabar parkas užima apie 25 ha plotą. Šis gamtinis objektas yra įtrauktas į seniausių
Lietuvos parkų dešimtuką ir yra saugomas valstybės. Pirmosios pilys Nemuno pakrantėje
statytos dar apie 1300 metus kaip kovų su kryžiuočiais gynybiniai postai. Po Žalgirio mūšio
jų svarba sunyko. Tačiau pilys atgimė XVI–XVII a., kai Nemunas tapo prekybos keliu.
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 įtvirtintus 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
22
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rezidenciją. Tai buvo pilies klestėjimo metai. Vėliau, išmirus Kiršenšteinams, įsikūrė jų
giminaičiai Olendskiai XVIII–XIX a. keliskart perstatė pilį (daugiausia pagal klasicizmo
tradicijas; autorius galėjo būti architektas Laurynas Stuoka-Gucevičius). Pilį apgadino
gaisras. 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. Dmitrijaus Zubovo duktė Sofija von Pirch-Kaisarova
1854–1877 m. vėl pagal L. C. Anikinio projektą perstatė pilį, kuri įgavo neogotikos bruožų
ir dabartinę išvaizdą. 1877 m. pilį jau valdė Kaisarovos dukra Sofija Waxell, o veliau 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 smarkiai 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 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 (projekto autoriai – architektai S.
Čerškutė ir V. Jurkštas), joje įsikūrė Raudonės pagrindinė mokykla, 1968 m. atstatytas
didysis bokštas. Pritaikant pastatą mokyklai buvo sunaikintas istorinis interjeras. Greta
pilies yra Raudonės parkas, vandens malūnas, gamtos paminklas – Gedimino ąžuolas.
Dabar čia driekiasi dvi mažalapių liepų ir paprastųjų eglių alėjos. Auga apie 200 metų
kaštonas, kurio skersmuo siekia 1,3–1,4 metro. Parke taip pat stovi paminklas Raudonajai
Armijai. Parkas imtas sodinti XVI a. pabaigoje, vėliau buvo plečiamas, pertvarkomas,
sodinamas. Jį įkūrė K. Kiršenšteinas. P. Zubovui valdant iškastas tvenkinys, įrengtos
apžvalgos aikštelės. S. Kaisarova įrengė naują takų sistemą, pasodino egzotiškų medžių
(riešutmedis, europinis maumedis, baltažiedis vilkmedis ir kt.). Po karo dalis želdinių
iškirsta mokyklai kūrenti. Dominuoja vietiniai medžiai (paprastasis klevas, mažalapė liepa,
paprastasis uosis, karpotasis beržas, plaukuotasis beržas, paprastasis ąžuolas,
šermukšnis, eglė, ieva, drebulė, blindė ir kiti). Gedimino ąžuolas yra seniausias parko
ąžuolas. Pasakojama, kad vykdamas į Veliuoną paskutinį kartą čia puotavo Ldk
Gediminas. Įrengta Šaulių aikštė (tarpukario joje rinkdavosi šauliai), yra Draugystės,
Meilės kalnai, skroblų alėja veda link Beždžionkalnio (pasakojama, kad vienas pilies
savininkas turėjo beždžionę, kuria labai mylėjo, o po jos mirties palaidojo ir kapo vietoje
supylė kalnelį). 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 pilti javai. 1923 m. pastate įkurtas malūnas.
Panaudos galimybės. Kompleksas svarbus kultūrinei, gamtinei, edukacinei veiklai.
Tvarkytinas malūnas.
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1.7.2.5. Panemunės pilis ir parkas23

31 pav. Panemunės pilis ir parkas

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Rezidencinė pilis Jurbarko rajone,
pastatyta ant aukšto Nemuno kranto. Panemunės vardą paveldėjo iš Panemunės dvaro,
kurio žemėse buvo pastatyta. Šalia pilies yra senas parkas (15,62 ha) su penkiais
kaskadiniais tvenkiniais. Panemunės pilis – renesanso stiliaus rezidencinė pilis Jurbarko
rajone, Pilies I (arba Vytėnų) gyvenvietėje, pastatyta ant aukšto Nemuno kranto.
Architektūros paminklas. Pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai.
Greta pilies yra senas, jau sulaukėjęs parkas (15,62 ha) su 5 kaskadiniais
tvenkiniais. Jis labai nuniokotas, pokario laikais iškirtus šimtametes liepas ir kitus medžius.
Iš pradžių pilis vadinosi Panemunės vardu pagal dvarą, kurio žemėse pastatyta.
Vėliau ją perėmus Gelgaudams, ji vadinta Gelgaudų pilimi. Po 1831 m. sukilimo pasikeitus
savininkams prigijo Zamkaus vardas. XX a. pradžioje netoliese įsikūrus Vytėnų kaimui,
pradėta vadinti Vytėnų pilimi. Šiuo metu vėl vadinama pirminiu savo vardu. 1597 m.
Žemaičių pakamario Stanislovo Stankevičiaus-Bielevičiaus Panemunės dvarą įsigijo
vengrų kilmės dvarininkas, miško pirklys Jonušas Eperješas. Jis 1604 m. pradėjo statydinti
23
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renesansinę rezidencinę pilį. Manoma, kad statinio architektas – Vilniaus Žemutinės pilies
rekonstrukcijos autorius Petras Nonhartas (vok. Peter Nonhardt). Pilis baigta statyti
1610 m., tačiau vėliau ne kartą buvo pertvarkyta.
Vytėnų pilis 1753 m. buvo parduota Leonui Igelstromui, kuris 1759 m. ją perleido
Akmenės seniūnui, LDK vėliavininkui Antanui Gelgaudui. Naujasis savininkas apleistą pilį
rekonstravo, puoselėjo parką ir įkūrė prabangią reprezentacinę savo šeimos rezidenciją.
Rekonstruota pilis įgavo klasicizmo bruožų, šiuo stiliumi atnaujinti tvenkiniai, sutvarkytas
parkas, jame įrengta oranžerija, aptvarai danieliams. Pietinėje statinio dalyje pro iškirstus
langus atsivėrė gražus vaizdas į dvaro parką ir Nemuną. Taip pat buvo pastatytos baltų
koklių cilindrinės krosnys, reprezentaciniai kambariai papuošti antikinių figūrų frizais. Pilis
tapo prabangia A. Gelgaudo rezidencija.
Generolas Antanas Gelgaudas tapo vyriausiuoju 1831 m. sukilimo vadu Lietuvoje.
Atvykęs iš Užnemunės jis su 16 tūkst. karių persikėlė per Nemuną ties Gelgaudiškiu ir
apsistojo netoli savo tėvonijos. Iš čia prasidėjo sukilėlių kovos Lietuvoje. Pralaimėjus
1831 m. sukilimą ir žuvus A. Gelgaudui, pilis buvo apleista, išgabenta vertinga biblioteka,
pilis nusavinta (pats A. Gedgaudas buvo paskelbtas „pirmojo laipsnio valstybiniu
nusikaltėliu“). Šeimininkų netekusi pilis buvo menkai prižiūrimai ir 1867 m. pilį ir dvarą iš
Valdinės palatos perėmė Gelgaudų turto paveldėtojas dvarininkas Stanislovas Puslovskis.
Pilyje įrengti keli kambariai, bet rytinis korpusas beveik sugriuvo. 1903 m. pilyje lankėsi
rusų dailininkas Nikolajus Rerichas, kai su žmona Jelena keliavo Nemunu.
1925 m. pilį ir dvarą nusavino Lietuvos valstybė, jie iš varžytynių parduoti iš JAV
atvykusiam kunigui A. Petraičiui, kuris netrukus mirė. Tarpukariu čia veikė vienuolių
saleziečių vienuolynas, uždarytas Antrojo pasaulinio karo metais. 1934 m. pilies
griuvėsius, nusiaubtus 1927 m. gaisro, pasiūlyta perimti Švietimo ministerijos Kultūros
departamentui, o 1935 m. ji perduota Švietimo ministerijos Archeologijos komisijai
(įvertinta 40 tūkst. litų). Nuo to laiko pilis buvo įvairių kultūros ir švietimo įstaigų žinioje.
1939, 1959–1962 m. pilis buvo konservuojama, 1984 m. ir 1995–1997 m. restauruojama.
1961 m. įtraukta į Lietuvos architektūros paminklų sąrašą. 2009 m. pilis pradedama
atstatyti, atkuriama buvusi pilies išvaizda – atstatomi nugriauti du gynybiniai bokštai bei
vienas iš pilies korpusų, taip atkurta buvusi pilies struktūra su uždaru kiemu.
Panaudos galimybės. Kompleksas svarbus kultūrinei, gamtinei, edukacinei veiklai.
Tvarkytina pilis.
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1.7.3. Muziejai Jurbarko rajone
1.7.3.1. Jurbarko krašto muziejus24

32 pav. Jurbarko krašto muziejus

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Įkurtas 1991 m. Girdžių kraštotyros muziejų
perkėlus į Jurbarką į buvusius kunigaikščio Vasilčikovo rūmų svečių namus. Šiuo metu
muziejuje vedamos teminės edukacinės ekskursijos, muziejuje saugomi archeologijos,
etnografijos, istorijos, liaudies meno rinkiniai. Muziejuje taip pat sukaupta nemažai istorinių
nuotraukų, liaudies meistrų P. Mikutaičio, J. Baranauskienės kūrinių rinkiniai ir archyvai.
Panaudos galimybės. Muziejus svarbus kultūrinei, edukacinei veiklai.

24
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1.7.3.2. Veliuonos krašto istorijos muziejus25

33 pav. Veliuonos krašto istorijos muziejus

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Muziejus įkurtas 1979 metais. Muziejaus
ekspoziciją sudaro etnografijos, istorijos, liaudies meno eksponatai, baldai. Taip pat
rengiamos dailės, liaudies meno, kraštotyros parodos. Muziejus vykdo kultūrinę –
šviečiamąją veiklą: organizuoja koncertus, vakarus- susitikimus, literatūrinius- muzikinius
vakarus.
Panaudos galimybės. Muziejus svarbus kultūrinei, edukacinei veiklai.
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1.7.3.3. Rašytojo P.Cvirkos memorialinė sodyba – muziejus26

34 pav. Rašytojo P.Cvirkos memorialinė sodyba – muziejus

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Tai rašytojo Petro Cvirkos tėviškėje įkurtas
(1953 m.) muziejus. Yra vis dar išlikęs gyvenamasis namas, klojimas ir svirnas.
Ekspoziciją sudaro Cvirkų šeimos baldai, buities reikmenys, ūkio padargai, taip pat ir
Veliuonos krašto etnografinė ekspozicija.
Panaudos galimybės. Muziejus svarbus kultūrinei, edukacinei veiklai.
1.7.3.4. Smalininkų senovinės technikos muziejus27
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35 pav. Smalininkų senovinės technikos muziejus

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Senovinės technikos muziejus
Smalininkuose pradėjo veikti 2004 metais. Muziejų įkūrė J. Stonys. Čia eksponuojama ne
tik senovės technikos pavyzdžiai, bet ir šio krašto praeities istorinė medžiaga. Kuriantis
muziejui, keliolika metų eksponatai buvo ieškomi bei perkami arba gaunamos dovanos.
Muziejuje sukaupta virš 7000 eksponatų atspindinčių žemės ūkį, buitį, amatus, technikos
raidą. Tai įvairūs senoviniai vidaus degimo varikliai, traktoriai ir transporto technika,
elektros, radijo, kino, foto ir kita senovinė technika. Kartu eksponuojami ir kitokie senoviniai
daiktai: nuo mėsmalių iki skaičiavimo mašinų. Naudojant sukauptus eksponatus, galima
pademonstruoti 34 senovinės gamybos technologijas ir 19 amatų: pradedant populiariu ir
visiems žinomu bitininkystės amatu ir baigiant geležies išgavimu iš balų rūdos. Be to,
intensyviai renkami kultūrinio paveldo pavyzdžiai susiję su švietimu, mokslu, technikos
vystymusi ir Lietuvos istorija. Ekspozicijos nuolat papildomos naujais eksponatais.
Muziejus įsikūręs miestelyje esančioje sodyboje su gražia aplinka. Čia daug medžių ir kitų
želdinių, poilsio zona, tvenkinys, kuriame galima irstytis, o ant kranto kūrenti laužą ir
pasistatyti palapines. Muziejus atviras kolekcininkų pateikiamiems eksponatams.
Panaudos galimybės. Muziejus svarbus kultūrinei, edukacinei veiklai. Galimas
poilsis.
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1.7.3.5. Vinco Grybo memorialinis muziejus28

36 pav. Vinco Grybo memorialinis muziejus

Apibūdinimas ir vertingosios savybės. Skulptoriaus Vinco Grybo (1890-1941)
memorialinis muziejus 1947 m. buvo įkurtas kaip kraštotyros muziejus. Vėliau, 1960 m.,
išplėtus skulptoriaus kūrybos darbų ekspoziciją, muziejui buvo suteiktas jo esmę ir paskirtį
nusakantis pavadinimas V.Grybo memorialinis muziejus.
1965-1991 m. V.Grybo memorialinis muziejus buvo nacionalinio M.K. Čiurlionio
dailės muziejaus padalinys. Nuo 1991 m. muziejus priklauso Jurbarko rajono savivaldybei.
Pagal 2002 m. parengtą Jurbarko rajono kultūros reorganizavimo projektą V.Grybo
memorialinis muziejus tapo Jurbarko krašto muziejaus filialu. Muziejus saugo memorialinę
žymaus lietuvių skulptoriaus monumentalisto Vinco Grybo aplinką. Tai pastatų
kompleksas: gyvenamasis namas, dirbtuvės ir gipso liejykla. Pastatai statyti XIX a.
viduryje, priklausė kunigaikščiui Ilarionui Vasilčikovui. Juose nuo 1928 iki 1941 gyveno
28
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skulptorius V.Grybas. Pastatų kompleksas yra sudedamoji Jurbarko dvaro sodybos parko
dalis. Ekspozicija yra pateikiama dviejuose pastatuose, kurie priklauso muziejui.
Buvusiose skulptoriaus dirbtuvėse eksponuojamas skulptoriaus kūrybinis palikimas, kaip
portretai, kamerinės skulptūros, bareljefai, piešiniai, eskizai, keramikos darbeliai,
skulptoriaus darbo įrankiai ir rūbai. O antrame pastate eksponuojami fotodokumentai,
asmeniniai skulptoriaus daiktai, baldai, liaudies medinių skulptūrų ir medžio dirbinių
rinkinys.
Panaudos galimybės. Muziejus svarbus kultūrinei, edukacinei veiklai.
Išanalizavus Jurbarko rajono gamtinius, kultūrinius lankytinus objektus, pastebėta,
kad dauguma jų turi istorinę reikšmę. Jurbarko kraštas garsėja renesansinio stiliaus
pilimis, dvarų ansambliais ir jų parkais, išlikusiais nuo XIII-XVa. Nemuno gynybinės linijos
fragmentais, vertingu kraštovaizdžiu, kultūros vertybėmis: istorijos, archeologijos,
architektūros, urbanistikos objektais, dvarais. Dauguma objektų tik vidutiniškai parengti
eksponavimui, griūvantys.

1.8. Jurbarko rajono patrauklumas ir išskirtinumas
Kiekviena vietovė siekia pritraukti lankytojus savo paslaugomis. Lankytojų dėmesį
pritraukia ne tik paslaugų bei lankytinų objektų įvairovė, bet ir jų išskirtinumas. Kuo
lankytini objektai ir šalia siūlomos paslaugos yra neįprastenės, tuo lankytojai mieliau
renkasi atitinkamą vietovę. Atlikta esamos situacijos analizė parodė, kad Jurbarko rajono
atveju išskirtinės savybės yra gamtos savitumas, istoriniai-kultūriniai paminklai ir etninės
puoselėjamos vertybės.
Jurbarko rajono gamta, kraštovaizdis yra labai turtingas. Kraštovaizdžio kompleksai,
parkai, upės, miškai yra didelis ir neįkainojamas turtas. Didelę Jurbarko rajono dalį, net 35
proc. savivaldybės teritorijos užima miškai. Pagrindinę urėdijos miškų dalį sudaro didžiulis
vientisas Karšuvos girių masyvas. Krašto miškai turtingi įvairios augmenijos ir gyvūnijos.
Vakarinėje rajono dalyje yra Viešvilės rezervatas, panemune, nuo Šilinės į rytus driekiasi
Panemunių regioninis parkas. Natūralus kraštovaizdis yra labai svarbus aspektas turistui
renkantis, kur keliauti. Todėl labai svarbu, kad informacija apie kiekvieną išsiskiriantį
Jurbarko rajono gamtos kampelį būtų pateikta aiškiai, patraukliai ir prieinamai.
Kita patraukli Jurbarko rajono savybė yra įvairūs istoriniai, kultūriniai paminklai.
Jurbarko kraštas garsėja renesansinio stiliaus pilimis, dvarų ansambliais ir jų parkais,
išlikusiais XIII-XV a. Nemuno gynybinės linijos fragmentais. Daugiausia kultūros paveldo
objektų yra kelio Kaunas–Jurbarkas atkarpoje nuo Seredžiaus iki Jurbarko. Čia kas keli
kilometrai išsidėstę piliakalniai, dvarų sodybos, pilys, bažnyčios ir kiti kultūrinę vertę ar
visuomeninę reikšmę turintys objektai. Iš daugelio piliakalnių išsiskiria Veliuonos I
(Gedimino kapo), Veliuonos II, Jurbarko (kovų su kryžiuočiais pilių vietos), Rambyno
kalnas (lietuvių pagonių apeigų vieta, alkakalnis). Svarbios Lapgirių ir Jurbarko dvarų
sodybos, Veliuonos ir Belvederio dvarų sodybos su parkais, buvęs smuklės pastatas
Šilinėje, Raudonės pilis, malūnas ir parkas, Pašaltuonio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios Kryžiaus kelio stotys, Girdžių Šv. Marijos Magdalietės, Raudonės Švč. Jėzaus
Širdies, Jurbarko Švč. Trejybės ir kitos bažnyčios. Kita vertus, gausybė lankytinų objektų
ne visada reiškia didelį susidomėjusių lankytojų skaičių. Labai svarbu yra puoselėti
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atraktyvius lankytinus objektus, prižiūrėti jų aplinką, bei sukurti papildomas paslaugas,
kurios skatintų lankytojus rinktis būtent tas lankytinas vietas.
Svarbu paminėti ir tai, kad Jurbarko rajono išskirtinumą lemia jo gyventojų
puoselėjamos etninės vertybės. Viena iš jų, yra kulinarijos paveldas. Jurbarko rajone
veikia maitinimo įstaigos, kurios tiekia sertifikuotus kulinarinio paveldo patiekalus: Viešvilės
krašto žuvienę, ąžuolų gilių gėrimą, keptą silkę, kastinį, spirgynes, meduolius, šilkinę košę,
obuolių sūrį, plikytą naminę duoną ir kt. kraštui būdingus patiekalus. Tokiu būdu Jurbarko
rajono lankytojams yra sukuriamos sąlygos ne tik pasigrožėti Jurbarko rajono aplinka, bet
ir paragauti, ką gyventojai senovėje valgė ir gėrė.
Taip pat Jurbarko rajonas išsiskiria įvairia amatininkyste. Šiame krašte užsiimama
medžio ir molio dirbiniais, verpimu, audimu, pynimu iš vytelių, rankiniu malimu girnomis,
duonos kepimu, kiaušiniu marginimu vašku ir kitomis veiklomis. Senieji amatai – tai
Jurbarko rajono protėvių palikimas ir tradicijos, kurios šimtmečiais buvo perduodamos iš
kartos į kartą. Senųjų amatų populiarinimas ir agroturizmo paslaugų vystymas įvairiose
kaimo sodybose gali tapti reikšminga konkurencine rajono savybe.
Apibendrinus galima teigti, kad Jurbarko rajonas pasižymi ne viena išskirtine savybe.
Svarbu pabrėžti, kad lankytinų objektų pasiūla nebūtinai atneša naudą rajonui, todėl būtina
juos nuolat analizuoti, vertinti ir pritaikyti turistų poreikiams.

1.9. Jurbarko rajono turizmo maršrutai
Šiuo metu Jurbarko rajono turizmo ir verslo informacijos centras Jurbarko krašto
lankytojams siūlo 9 maršrutus: dviračių, vandens, gamtinį, amatų, kryžiuočių žygių,
kulinarinio paveldo, muziejų, pilių ir dvarų bei vadovų kelio, į kuriuos įtraukti visi lankytini
objektai, kuriuos turistas gali pats pasirinkti.
12 lentelė Lankytini objektai Jurbarko rajone
Dviračių maršruto lankytini objektai:
Raudonės pilies kompleksas;
Raudonėnų piliakalnis;
Kartupėnų piliakalnis;
Panemunės pilies kompleksas;
Šilinės smuklė;
Ąžuolų giraitė;
Žvyrių evangelikų liuteronų bažnyčia;
Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia;
Vinco Grybo memorialinis muziejus;
Jurbarko krašto muziejus, Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centras;
Šv. Trejybės bažnyčia.
Gamtinio maršruto lankyti objektai:
Karšuvos giria;
Smalininkų ąžuolų alėja;
Jurbarko dvaro parkas;
Vytauto parkas;
Šilinės ąžuolynas;

Amatų maršruto lankyti objektai:
Skulptūrų parkas „Ąžuolų alėja“
Smalininkuose;
Juozas Videika. Medžio drožyba
(Jurbarkai);
Edmundas Štulas. Kalvystė (Raudonės
sen. Vencloviškių k.);
Angelė Orlovskytė. Tradicinė ir juodoji
keramika (Veliuona);
Irma Svetlauskienė. Macrame arba siūlų
pynimas (Veliuona);
Rimantas Ordinas. Žalvario meistrystė
(Veliuonos sen. Pakalniškių k.).
Vandens maršrutas:
Vandens maršrutas: SeredžiusJurbarkas. Maršruto ilgis: 40 km, trukmė:
6-8 val., kelionė baidarėmis.
Poilsio vietos:
Seredžiaus prieplauka;
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Panemunės pilies parkas;
Raudonės pilies parkas;
Veliuonos dvaro parkas;
Belvederio dvaro parkas.
Kryžiuočių žygių maršruto lankyti objektai:

Veliuonos prieplauka;
Pilies I prieplauka;
Mituvos mažųjų laivų prieplauka.
Kulinarinio paveldo maršruto lankyti
objektai:
Viešvilės bendruomenės centras;
Svečių namai „Mituva &Idquo“;
Kristinos Vančienės kaimo turizmo
sodyba „Jurodis&Idquo“;
Ovidijaus Jasinsko turistinė stovyklavietė
„Medaus slėnis&Idquo“;
Seredžiaus krašto muziejus.

Bišpiliukai- Georgenburgo pilis, XIII-XV a.;
Bišpilis;
Skirsnemunė-Christmemelio pilis, XIV-XV a.;
Kartupėnų piliakalnis-Bisenės pilis, XIII-XIV a.;
Pilaitės-Bajerburgo pilis, XIV a. (1337-1338
m.);
Veliuonos piliakalnis-Junigedos-Veliuonos
pilis, XIII-XIV a.;
Seredžiaus piliakalnis-Palemono klanasPieštvės pilis, XIII-XIV a.;
Palocėlių piliakalnis-Dubysenburgo pilis XV a.
Muziejų (I) maršruto lankytini objektai:
Muziejų (II) maršruto lankytini objektai:
Muziejų (I) maršruto lankyti objektai:
Muziejų (II) maršruto pilys ir dvarai lankyti
Smalininkų senovės technikos muziejus;
objektai:
Jurbarko krašto muziejus;
Jurbarko dvaro pastatų kompleksas;
Vinco Grybo memorialinis muziejus;
Panemunės pilis;
Šilinės smuklė;
Raudonės pilis;
Veliuonos krašto muziejus;
Veliuonos dvaras;
P. Cvirkos memorialinis muziejus –
Belvederio dvaras.
etnografinė sodyba.
Valdovų kelio maršruto lankyti objektai:
Jurbarkas ir LT didieji kunigaikščiai Kęstutis, Vytautas, Lenkijos karalius Jogaila, karalienė
Bona;
Skirsnemunė ir LT didysis kunigaikštis Švitrigaila;
Panemunė ir LT didysis kunigaikštis Vytenis;
Raudone ir LT didysis kunigaikštis Gediminas;
Veliuona ir LT didysis kunigaikščiai Gediminas Vytautas, Lenkijos karalius Jogaila.

Siekiant išsiaiškinti siūlomų lankytinų objektų privalumus ir trūkumus, buvo atlikta
ekspertų (gidų, turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojų) apklausa bei organizuotos
fokus grupės su potencialias turistais.
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2. JURBARKO RAJONO TURISTINIO KELIO KOKYBINIO TYRIMO
REZULTATAI
2.1.

Jurbarko rajono ekspertų kokybinio tyrimo rezultatai
13 lentelė. Ekspertų kokybinio tyrimo rezultatai
Iš kelių
maršrutų

Dažniausias
maršrutas

Nepatraukliausias
maršrutas

Teminiai

Vienas
teminis
Amatų
Vandens

Patraukliausi
gamtiniai,
kultūriniai
objektai

Nepatraukliausi
gamtiniai,
kultūriniai
objektai

Viešvilės
rezervatas
(Karšuvos
giria)
Vidkiemio
ąžuolų alėja
Veliuonos
dvaro parkas
Raudonės
pilies
kompleksas
Jūravos
ąžuolynas
Piliakalniai
Belvederio
dvaro
kompleksas
1,5 val. – 8
val.

Dažniausia
maršruto trukmė
3-4 val.
Kitas tikslas
Priežastys, kodėl
turistai nelieka
ilgesniam laikui

Nepakankama
turizmo
infrastruktūra

Finansai

- Turistai renkasi sukomplektuotą kelionę iš šių temų: pilys ir dvarai,
kryžiuočių žygiai, valdovų keliu.
- Muziejų, dvarų ir pilių.
- Kryžiuočių žygių, valdovų keliu, dvarų ir pilių, muziejų, gamtiniu ir
dviračių, kulinarinio paveldo. Išdėsčiau maždaug pagal eilę.
- Turistai važiuodami į mūsų kraštą, jau morališkai būna pasiruošią
žiūrėt pilis.
- Turistui nepatrauklus vienas teminis maršrutas, nes tokiu atveju jis
neaplanko kitų garsių ir įdomių objektų.
- Amatų. Mažai informacijos.
- Vandens. Mažai informacijos.
- Viešvilės rezervatas (augmenijos įvairovė).
- Karšuvos giria (unikalūs objektai), Vedu gamtines ekskursijas
vakarinėje rajono dalyje – Karšuvos girioje. Čia didelį populiarumą
turi Viešvilės gamtinis rezervatas, Viešvilės žuvitakis.
- Viešvilės rezervatas, Mažosios Lietuvos apylinkės.
- Ąžuolų alėja (Vidkiemyje, ilgiausia alėja).
- Veliuonos dvaro parkas (reti ir dideli medžiai).
- Raudonės pilis.
- Raudonės parkas (keletas retų medžių, turistai mėgsta pavalgyti
parke atsivežtus savo sumuštinius).
- Daugelis gamtinių objektų yra nelankomi dėl to, kad juos sudėtinga
pasiekti. Yra norinčių apsilankyti Jūravos ąžuolyne, prie Buvusios
valstybės sienos, bet didesni autobusai miško keliais nevažiuoja.
- Kryžiuočių žygių. Nesusidomi turistai.
- Belvederio dvaro parkas (paprastai dilgėlės būna iki juosmens),
žydų kapinės, (tik vokiečių grupė vienintelė išreiškė pageidavimą).
- Belvederio dvaro kompleksas, nes jis nesutvarkytas. savo žavesį
praranda ir muziejai, jei juose nepasiūloma kokia įdomi edukacija.
- Nuo vienos valandos iki visos dienos užimtumo.
- Nuo 1,5 dviračiais po miestą iki 8 valandų nuo Seredžiaus iki
Viešvilės.
- Gamtinei ekskursijai reikia 3-4 val., bet pasitaiko, kad
pravažiuojanti grupė tam gali skirti tik 2 val.
- 3-4 val.
- Mūsų rajone turistai praleidžia beveik visą dieną, bet jų tikslas
dažniausiai yra pajūris, ar kito rajono lankytinas objektas, taigi ir
nakvynę grupės renkasi arčiau tikslo.
- Manau, kad nėra gero serviso, t.y. trūksta maitinimo vietų, nėra
kempingų. Pvz. vakarinėje rajono dalyje keliaujančiam turistui nuo
Jurbarko iki Pagėgių maitinimo taškų nėra.
- Dažniausiai turistai atvažiuoja vienai dienai, aplanko daugelį juos
dominančių objektų, kitai dienai neplanuoja likti dėl finansinių
sumetimų.
- Taip yra, nes kelios grupės susirado Kiduliuose, arba nakvojo prie
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Kauno. Buvo siūlytas Jurodis (sakė brangu)

Mažai veiklų
vakare

Turistų
nesilankymo
priežastys

Mažai aktyvių
turizmo
paslaugų
Mažai
informacijos
apie
lankytinus
objektus
Lankytini
objektai
apleisti
Trūksta
bendradarbia
vimo su
kaimyninėmi
s šalimis
Trūksta
tualetų

Lankomų objektų
problemos

Kavinių
stoka
Trūksta
suvenyrų
parduotuvių
Aktyvios
turizmo
paslaugos
Pramogų
siūlymas

Galimybės
pritraukti

Turistinių vietų

Geresni
privažiavimai
prie Nemuno
Naujų
objektų
įtraukimas į
maršrutus
Nuolat
dirbančio
gido
Geresnis
koordinavim
as
Geras

- Manau kad jei pasiliktų Jurbarke reikėtų pagalvot ką pasiūlyt
vakarui t.y. Važiuot su dviračiais ar kažkoks kitoks užimtumas
turėtų būt.
- Nedaug aktyvių turizmo paslaugų, jei turistas jau kažkada matė
lankytinus objektus, jis neturi dėl ko grįžti į rajoną dar kartą.
- Dar nėra taip plačiai paskleista info apie lankytinus objektus.....

- ....kai kurie objektai gėdingai apleisti – save gerbiantis gidas ten
nesiūlo važiuoti.
- Trūksta darbo su kelionių agentūrom kaimyninėse šalyse (Latvija,
Lenkija, Karalaičius) ir didžiuosiuose miestuose Lietuvoje. Dėl
turistų konkurencija yra didelė.

- Viešųjų tualetų trūkumas, kavinių trūkumas atkarpoje Jurbarkas –
Seredžius.
- ...........aišku labai trūksta ir tualetų........
- Taip pat niekur nuo pat Seredžiaus nėra galimybės išgert kavos,
pasinaudotų beveik kiekviena grupė, jei būtų tinkamai pasiūlyta.
- Visas problemas kurias galime išspręs mes, išsprendžiam, tik
trūksta suvenyrų prie Veliuonos, Raudonės, Pilies, Smalininkuose
(technikos muziejus), rankų darbo suvenyrų gali įsigyti V. Grybo
muziejuje.
- Aktyvių pramogų, kuriomis naudotųsi turistai o tuo pačiu ir pažintų
kraštą.
- Gal būt trūksta pramogų. Esantys maršrutai yra gana vienpusiški.
Manau, kad turistas atvykęs į mūsų rajoną norėtų jį pažinti plačiau
(ne vien parkus arba muziejus ir t.t.) Tarp kultūrinių objektų būtų
galima įterpti gamtinius ir kitokius.
- Nors ekskursijų maršrutai driekiasi palei Nemuną, nenumatyta
privažiavimai prie upės.
- Naujų objektų įtraukimo į maršrutus, pvz. Restauruoti dvarai,
naujos paslaugos ir pasiūlymai.

- Reikia gido kuris bet kurią dieną galėtų vesti grupes- daugelis yra
dirbančių, todėl paskambinę vienam kitam, ir gavę neigiamą
atsakymą, keliauja savarankiškai, todėl nežinom apie grupės
atvykimą
- Reikia ir geresnio koordinavimo tarp įvairių paslaugų teikėjų.

- Turistinės vietos esančios prie pagrindinio kelio pasiekiamos gerai,
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pasiekiamumas

Automobilių
stovėjimo, poilsio
aikštelės,
stovyklavietės

Galimybės
žinomumui

Dubysos
integravimas

Dubysa ir aikštelė
poilsiui

susisiekimas

Pakanka
aikštelių

-

Prie lankomų
objektų

-

Viešinimas
vietinėje
žiniasklaidoj
e

-

Darbas su
užsienio
agentūrom
Sunkiai
įsivaizduoja
mas
Dviejų dienų
maršrutas
Atskiras
vandens
maršrutas
Klumpės
malūno
įtraukimas į
lankytinus
objektus
Patogu
Pakanka,
nereikia jų
Smalininkuo
se

Kempingo vieta
Panemunės
lankose

Problemos
atvykus
automobiliu

Problemų
nėra

Maršruto
apjungimas,
keitimas

Individualiai
gidas
apjungia
pagal turisto
poreikius

-

bet iki esančių toliau, ypač gamtinių objektų, autobusai nevažiuoja
dėl blogų kelių. Taigi jas gali lankyti tik nedidelės grupelės su mažu
transportu ir tai, jei suranda tas vietas, nes nuorodų prie
pagrindinių kelių trūksta.
Susisiekimas geras, maršrutas išsidėstęs palei pagrindinį kelią.
Šitoj vietoj man atrodo viskas normaliai.
Pakanka
Mano manymu aikštelių pakanka dėl stovyklaviečių nieko negaliu
atsakyt.
Prie vandens, maitinimo taškų, ramiose vietose.
Visa tai turėtų būti vietose, kur daug lankomų objektų ir sugaištama
daug laiko.
Informacijos sklaida netgi per žiniasklaidą ar TV labai padėtų
pareklamuoti mūsų kraštą.
Jurbarką kaip miestą žino, bet didžioji daugumą žino, kad „nėra ką
čia žiūrėt“, tokia nuomonė, viešinti.
Tarptautiniu mastu manau mes labai mažai žinomi. Konkretus
darbas su konkrečiom agentūrom tose šalyse.
Nelabai žinomas, trūksta juridinio asmens, kad būtų tinkamai
viešinama per užsienio agentūras.
Sunkiai įsivaizduojama.....
Iš tikrųjų kažkaip sunkiai įsivaizduoju kaip tai padaryt realiai.

- siūlyti dviejų dienų ekskursijos paketą, viena diena – kultūrinė, kita
aktyvi – baidarėmis Dubysos upe
- Daryti atskirą maršrutą baidarėmis, o sustojus ties Seredžiumi
grįžtant aplankyti objektus esančius pakeliui į Jurbarką....
- Klumpės malūno įtraukimu į lankytinus objektus.

- Stovyklavietė turėtų būti toje vietoje, kur turistui patogu pasimaitinti,
esant reikalui gauti med. pagalbą ir pan. Šį reikalą reikia derinti su
pakrančių gyventojais ir vietos valdžia.
- Kempingų pakanka, stovyklavietės trūktų atkarpoje Jurbarkas –
Viešvilė
- Kempingus būtų galima įkurti prie Jurbarko, Smalininkuose, t. y.,
kur aplink daugiau lankomų objektų. (Apie rytinę rajono dalį
nežinau)
- Panemunės lankose – daug vietos pasistatyti mašinas, namelius,
čia pat vanduo, ramybė.
- Esame kalbėję viena iš tokių vietų galėtų būti Nemuno lanka
žemiau žydkapių, tarp šlaito ir dviračių tako. Tik nežinau kaip su
techniniais dalykais, ar įmanoma (vanduo, elektra, tualetai ir pan.)
- Manau, kad problemų neturi.
- Manau kad jokių problemų nepatiria – prie objektų yra aikštelės,
privažiavimas geras.
- Susisiekęs grupės vadovas su gidu aptaria maršrutą, visad
siūloma keli variantai, tad pačių keliautojų pasirinkimas ką nori
išgirsti ir pamatyti.
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Apjungti
kryžiuočių
žygių, dvarų
ir pilių,
valdovų keliu
maršrutus

Dviračių maršruto
lankomi objektai

Efektyvus,
keisti
nereikia

Amatų maršruto
lankomi objektai

Neveiksnus,
nežinomas

Gamtinio
maršruto lankomi
objektai

Vandens
maršrutas

Karšuvos
giria;
Smalininkų
ąžuolų alėja;
Šilinės
ąžuolynas;
Viešvilės
rezervatas
integruoti į
kitus
maršrutus
Vytauto
parkas
bevertis
Daugiau
natūralių
objektų
Integruoti į
pilių ir dvarų
maršrutą
Visi parkai
netinkami
Pritaikytas
greitaeige
valtimi
Trūksta
prieplaukų
Neįdomu
Infrastruktūr
os
susitvarkyma
s
Mažai laiko
objektų
lankymui

- Dėl maršrutų, tai man, kryžiuočių žygių, dvarų ir pilių, valdovų keliu,
visi šie maršrutai eina per tuos pačius objektus. Jei pateikti atskirai,
tai maždaug taip jei kryžiuočiai ir valdovai tai lipam ant piliakalnių
Veliuonoje, bet neinam į dvarą, o jei dvarai, tai atvirkščiai, nežinau
ar mus turistai supras. Jei turistai būna kelias dienas galbūt galima
išskirstyt ir vežiot kasdien į tą patį miestelį, bet į skirtingus objektus,
o jei viena diena, tai turėtų būt sulieti į vieną.
- Maršrutas efektyvus
- objektai įdomūs, sudarius maršrutą iš lankytinų objektų gaunasi
patrauklus maršrutas.
- Manau, kad gerai, eigoje galbūt būtų galima keist jei kas netiktų.
- Kaip maršrutas beveik neveiksnus, galima tartis su vienu, gal
dviem amatininkais, kad bendroje ekskursijoje būtų lankomi.
- manau ne visi gidai ir patys žino kaip šiuos objektus rasti (ne visuskai kuriuos), turizmo centras turi organizuoti patiems gidams
ekskursiją ir supažindinti su objektais.
- Dėmesys turėtų būti sutelktas į kelis didžiuosius objektus, kurie
įeitų į kitą maršrutą, t.y. Karšuvos giria; Smalininkų ąžuolų alėja;
Šilinės ąžuolynas; Viešvilės rezervatas, kiti nereikalingi.

- Vytauto parkas kaip gamtinis objektas yra bevertis.

- Norint atskleisti rajono gamtos grožį reikia daugiau natūralių
gamtos objektų.
- lankant pilis ir dvarus savaime įtrauki pasakojimą ir apie parkus,
tad gamtinis maršrutas gali būti kaip edukacinis vaikams.
- išmest pilių ir dvarų parkus.
- Maršrutas pritaikytas keliauti mažai grupei greitaeige vandens
transporto priemone,
- Seredžiuje ir Raudonėje nėra prieplaukų.
- Kažin ar baidarėmis plaukti Nemunu tikrai įdomu? Gal geriau
mažesnėse upėse Mituvoje ar Dubysoje
- vandens paslaugų teikėjai turi apie tai mąstyti, susitvarkyti
inventorių, aptarnaujantį personalą, kultūringą aptarnavimą.

- Turbūt geras maršrutas, bet sunkiai įsivaizduoju ar užtektų laiko
objektų lankymui.
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Kryžiuočių žygių
maršruto lankomi
objektai

Neverti
dėmesio
Bišpiliukai,
Christmemeli
o pilis
Populiarus

Kulinarinio
paveldo maršruto
lankomi objektai

Muziejų (I)
maršruto lankomi
objektai

Muziejų (II)
maršruto– pilys ir
dvarai lankomi
objektai

Tik didelėms
grupėms
Sudaryti
sąlygas
mažoms
grupėms
Stebinti tik
Jurbarko
krašto
patiekalais
Neįdomūs
objektai,
integruoti į
kitą maršrutą
Objektai
paklausūs
Šilinės
smuklės
darbas
savaitgaliais
Įdomus,
paklausus,
dažniausiai
pasirenkantis
Integruoti
aktyvių
pramogų
Jurbarko
dvaro
pastatą
perkelti į
muziejų
maršrutą
Efektyvus

Valdovų kelio
maršruto lankomi
objektai

Integruoti į
kitus
Reikia
kompetentin
gų gidų

- Nežinau ar verta vežt turistą prie Bišpiliukų, (nebent, tai būtų
dviračių maršrutas), tas pats ir su Christmemelio pilim.

- gana populiarus maršrutas, mielai lankomas, tik sveikatos reikia
kopinėti piliakalniais
- Tai tinka tik didelėms grupėms, iš anksto užsisakiusioms.
- O kaip su mažomis grupelėmis, keliaujančiomis šeimomis. Joms
turbūt nelemta pasimėgauti mūsų kulinariniu paveldu. Galėtų būti
sezono metu nuolat veikiančių tokio pobūdžio maitinimo įstaigų.
- kulinarinio paveldo maršrutais galima lankytis tik tuo atveju, jeigu
paslaugų teikėjai tikrai pasiūlo mūsų krašto maistą, o ne kito
regiono- kastinis juk žemaitiškas patiekalas. Turime nustebinti, o
ne nukopijuoti.
- Muziejų maršrutas nėra įdomus, kai kurie objektai gali būti
integruoti į kitas ekskursijas
- Maršrutas monotoniškas. Kažin ar daug yra norinčių visą kelionę
vaikščioti tik po muziejus.
- ... visi objektai paklausūs įdomūs, lankytini...
- Gerai
- ...Šilinės smuklėje turėtų dirbti savaitgaliais darbuotojas, nes
dažniausiai keliaujama šeštadienį, ir negalime parodyti įdomaus
objekto.
- Efektyvus maršrutas...
- labai paklausus maršrutas, dažniausiai pasirenkamas.

- efektyvus, jei pasiūloma aktyvių pramogų

- Jurbarko dvaro pastatų kompleksą perkelti į (I) maršrutą, o likusius
nevadint muziejais

- Efektyvus...
- Geras, tik integruotas su kitais maršrutais
- Šitą maršrutą siūlyčiau derinti su kitais maršrutais: Dvarų,
kryžiuočių, gamtiniu...
- turi vesti kompetencijos turintys gidai šiuo maršrutu.

Ekspertų apklausos rezultatų analizė parodė, kad dažniausiai lankytojai renkasi
sukomplektuotus pagal poreikį lankytinus objektus iš siūlomų maršrutų ir teminius, tai
„Valdovų keliu“ bei „Pilių – dvarų“ maršrutus. Mažiausia populiarūs turistams siūlomi
lankytini objektai iš amatų, vandens maršrutų. Patraukliausi lankytini objektai, anot
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ekspertų - Karšuvos giria, Vidkiemio ąžuolų alėja, Veliuonos dvaro parkas bei Raudonės
pilies kompleksas. Tvarkytini ir nelabai mėgstami turistų: Jūravos ąžuolynas, piliakalniai
bei Belvederio dvaro kompleksas, kuris yra ypač tvarkytinas. Ekspertai pastebi, kad krašte
ilgesnį laiką neužsibūna ar visiškai nesilanko turistai nes nėra pakankamai išvystyta
turizmo infrastruktūra, dėl mažai siūlomų aktyvių turizmo paslaugų, apleistų lankytinų
objektų ir riboto bendradarbiavimo su kaimyninių šalių turizmo organizatoriais. Ekspertai
įvardija, kad Jurbarko rajone prie lankytinų objektų yra kavinių, suvenyrų parduotuvių,
tualetų stoka. Manoma, kad turistų srautus pritrauktų aktyvių pramogų pasiūla, naujų
lankytinų objektų įtraukimas į maršrutus, nuolat dirbantis gidas. Visi ekspertai teigė, kad
dviračių maršrutas yra efektyvus ir jo nereikėtų koreguoti. Apibūdindami amatų maršruto
lankytinus objektus, gidai, pažymėjo, kad ne visi objektai jiems yra žinomi. Vandens
maršrutas pritaikytas greitaeige valtimi, tačiau reikia sutvarkyti infrastruktūrą, trūksta
prieplaukų bei mažai laiko turistas galės skirti lankytinų objektų lankymui. Įvertinant
gamtinio maršruto siūlomus objektus pastebėta, kad yra trūkumas natūralių gamtos
objektų. Ekspertai pastebi, kad kulinarinio paveldo maršrutas pritaikytas tik didelėms
grupėms. Jie siūlo sudaryti sąlygas lankytis mažoms grupėms stebinant tik Jurbarko krašto
patiekalais. Ekspertai siūlo keisti „Šilinės smuklės“ darbo laiką, nes šiuo metu muziejaus
darbo valandos nėra patrauklios turistams (muziejų maršrutas). Pilių ir dvarų bei Valdovų
kelio maršrutų lankytini objektai anot informantų yra patraukliausi turistui, tačiau siūloma į jį
integruoti daugiau aktyvių pramogų.

2.2. Jurbarko rajono potencialių turistų kokybinio tyrimo rezultatai
Buvo organizuotos 3 fokus grupės (amžius nuo 21 iki 59 metų). Fokus grupės – tai
kokybinių duomenų rinkimo metodas, kurio pagrindas yra diskusija mažoje grupėje. Tokia
metodologija pagrįsti tyrimai paprastai atliekami organizuojant seriją mažų grupių, kuriose
aptariami tyrimo klausimai, o vėliau tiriamųjų pasisakymai analizuojami, remiantis kokybine
duomenų analizės metodologija. Kiekvienas iš grupės narių yra skatinamas išreikšti požiūrį
į kiekvieną temą, įvertinti ar reaguoti į kitų respondentų požiūrius. Grupėse vykstanti
diskusija gali atverti nuomones ar požiūrius, kurių respondentai neišsakytų individualiame
interviu. Diskutuojant grupei žmonių, gaunama platesnio pobūdžio informacija,
atsiskleidžia įvairesni požiūriai ir idėjos nei apklausiant pavienius asmenis.
Grupės buvo suskirstytos į tris amžiaus grupes, kadangi skirtingo amžiaus turistams
reikia skirtingų turizmo paslaugų. Potencialūs turistai buvo sukviesti į kompiuterinę
auditoriją ir jie turėjo galimybę susipažinti su lankytinais objektais (1,5 val.). Jiems buvo
pateikti du žemėlapiai. Viename žemėlapyje sužymėti visi esantys Jurbarko rajono
lankytini objektai, kitame – patraukliausi objektai, kuriuos įvertino ekspertai, gidai ir vietos
gyventojai. Respondentai turėjo galimybę keisti šiame žemėlapyje esančius lankytinus
objektus iš visų lankytinų objektų sąrašo bei siūlyti naujus (1,5 val.) ir galiausiai
respondentai pristatė patrauklius lankytinus objektus (1,5 val.). Potencialūs turistai turėjo
įvertinti patrauklius objektus vykstant automobiliu.
Viešvilės miestelyje visi potencialūs turistai norėtų aplankyti Viešvilės rezervatą,
Žuvitakį.
21-30 amžiaus respondentus patraukė Karšuvos giria, teismo rūmai. 31-40 amžiaus
turistai norėtų aplankyti bendruomenės centrą, kuriame galėtų paragauti žuvienės. Šią
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turistų kategoriją patraukė ir buvę teismo rūmai, tačiau jie norėtų matyti suvaidintą teismo
posėdį, dalyvauti jame. 50-59 metų respondentai norėtų apsilankyti Karšuvos girioje.
Smalininkuose visi respondentai tikrai aplankytų Ąžuolų alėją ir norėtų apsilankyti
žirgyne bei pasimokyti jodinėti ir apžiūrėti technikos muziejų. 21-30 amžiaus respondentai
tikrai vyktų į kartodromą bei aplankytų šalia esantį tankodromą, kuriame norėtų susipažinti
su technika bei aktyviai praleisti laiką išbandant šratasvydį, t.y. sportinį karinį žaidimą,
kuriame naudojamos itin realistiškai atrodančios tikrų ginklų elektro-pneumatinės kopijos,
šaudančios plastikiniais rutuliukais bei mielai pasimėgautų maistu „Margynėje“. 31-40
amžiaus turistai aplankytų Smalininkų parką bei jame norėtų užkandžiauti, sudomino ir
Smalininkų kartodromas, kuriame norėtų išbandyti savo jėgas. 50-59 metų respondentus
sudomino kaimo turizmo sodybos „Margynės“ aplinka, kurioje jie norėtų pasimėgauti
maistu.
Kalnėnuose esantis Bišpiliukų piliakalnis sudomino tik 50-59 metų respondentus, jie
mielai ten nuvyktų pasižvalgyti, tačiau nuvykę norėtų rasti aikštelę poilsiui bei išsamią
informaciją apie šį lankytiną objektą.
Jurbarke daugumą sudomino Jurbarko dvaras ir parkas, Jurbarko krašto muziejus.
21-30 amžiaus respondentai pasirinko Šaudymo centrą. Jiems būtų smagu
paplaukyti slidėmis bei išsinuomoti dviratį ir šiaip pasivažinėti Jurbarko gatvėmis. 31-40
amžiaus turistus sudomino prieplauka, kurioje norėtų išsinuomoti jachtą ir gerai praleisti
laiką ant vandens taip pat Šv.Trejybės bažnyčia. 50-59 metų asmenis patraukė Jurbarke
esanti cerkvė bei Šv.Trejybės bažnyčia.
Skirsnemunėje esantys lankytini objektai potencialių turistų nesudomino.
Šilinės teritorija visiems turistams įdomi kempingu. Jie norėtų pasimėgauti „Medaus
slėnio“ kepamu meduoliu bei midumi ir pasimėgauti senovėje gamintais patiekalais
užeigoje „Prie pilies“.
Pillyje I patraukė respondentų dėmesį Panemunės pilis bei parkas. Jie norėtų
pasimėgauti senovėje gamintais patiekalais užeigoje „Prie pilies“. 21-30 amžiaus turistai
norėtų žirgo, arklio traukiamu vežimu aplankyti kryžiuočių žygių vietas bei norėtų įsitraukti
į „Pilies lobio paieškas“. Kitų amžiaus kategorijų potencialūs turistai papildomų veiklų
nenorėtų.
Kartupėnuose 21-30 amžiaus ir 31-40 amžiaus kategorijų potencialių turistų akis
patraukė kaimo turizmo sodyba „Vila Bisena“ su savo aktyviomis siūlomomis
paslaugomis: safari, plaukiojimas laivu, SPA.
Vencloviškiuose siūlomas kalvystės amatas sudomino 50-59 metų asmenis.
Raudonėje esanti pilis ir šalia esantis parkas su malūnu sudomino tik 50-59 metų
asmenis. Jų dėmesį patraukė festivalis „Panemunių žiedai“. Kiti potencialūs turistai šios
pilies trūkumais įvardijo nepatrauklų pilies darbo laiką, tai, kad pilis dirba nuo birželio 15 d.
iki lapkričio 15 d. ir nuo 10 iki 16 val. Jiems patraukliau būtų šioje pilyje apsilankyti naktį.
Veliuonos miestelis visiems potencialiems turistams patrauklus Veliuonos dvaru ir
parku, Veliuonos bažnyčia. 21-30 amžiaus asmenys norėtų aplankyti piliakalnį, krašto
muziejų. 31-40 amžiaus turistus sudomino paminklas Deivei Velionei bei keramikos
amatas.
Pakalniškiuose siūlomas žalvario amatas potencialių turistų nesudomino.
Seredžius visiems respondentams patrauklus Belvederio dvaru, tik jį norėtų matyti
sutvarkytą. Respondentai mielai užliptų ant Seredžiaus piliakalnio. 21-30 amžiaus turistai
norėtų pailsėti stovyklavietėje, išsinuomoti baidares ir plaukti naktį Dubysos upe su
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specialia pirties programa. Mielai aplankytų Palocėlių piliakalnį, Pieštvės pilį. 31-40
amžiaus turistus sudomino baidarėmis plaukimas Dubysa. 50-59 metų potencialūs turistai
susidomėjo Krašto muziejumi ir, anot jų tai būtų paskutinis jų lankytinas dienos objektas.
Klumpė. Klumpės malūnas sudomino 21-30 ir 31-40 amžiaus grupių potencialius
turistus. Jie mielai antrą kelionės dieną plaukdami baidarėmis sustotų prie jo iškylauti. 5059 metų asmenų šis objektas nesudomino.
Dauguma žmonių vyksta į istorines, kultūrines, gamtines vietas tikėdamiesi kažko
išmokti, sužinoti. Taigi edukacija yra pagrindinė objekto patrauklumo sąlyga. Tyrimų
rezultatai rodo, kad nuobodulys ir informacijos perdozavimas - muziejų, istorinių ir kitų
vietų pagrindinės priežastys dėl kurių juose nesilanko turistai. Kaip parodė fokus grupės
rezultatai, iš nuobodulio padeda ištrūkti lankytojo aktyvinimas, t.y. lankytojo įtraukimas į
edukacinę veiklą. Tačiau šioje vietoje nereikėtų perdozuoti nei informacija, nei veiklų
gausa, nei laiko trukme. Per aktyvus lankytojų įtraukimas į edukacines veiklas gali
paskatinti juos ateityje labiau vengti lankytinų vietų. Svarbiausia lankytoją yra užkabinti ir
įtraukti. Užkabinimas yra nukreiptas į lankytoją siekiant giluminio susidomėjimo. Tyrimai
atskleidė, kad norint pasiekti lankytinų vietų teigiamą poveikį, t.y. aktyvų lankymąsi jose,
svarbus yra žmogiškasis faktorius, lankytinos vietos edukatoriaus/gido ir lankytojo sąveika,
kuri priklauso nuo edukatoriaus/ gido pašaukimo ir kompetencijos dermės. Lankytojas turi
pajausti autentišką aplinką, reikia sukurti tokią atmosferą, kad jis suvoktų jog prisiliečia prie
daiktų, kuriuos kažkas lietė prieš šimtus metų. Lankytojai nori sukurtų istorijų, teatralizuotų
pasakojimų, žaidimų, o ne enciklopedinės ar skaitmeninės informacijos. Faktus jie įsimins
trumpam laikotarpiui, o gerą ir gyvą pasakojimą visam gyvenimui. Įtraukti lankytojus gali
virtualūs turai, tai leidžia lankytojui persikelti į lankytiną vietą, įsivaizduoti atidarant duris ir
vaikščioti muziejuje, pamatyti realias ekspozicijas. Lankytinų vietų objektai gali būti
pasiekiami iš lankytojų namų, bibliotekų, mokyklų ir kt. viešų vietų. Muziejų virtualūs turai,
anot mokslinių diskusijų, nauja ateities banga. Fokus grupės rezultatai parodė, kad turistui
svarbu įtraukiančių renginių pasiūla.
2.3 Sodybų savininkų, amatininkų bei kulinarinio paveldo puoselėtojų kokybinio
tyrimo rezultatai
Spartūs technologijų plėtros procesai skatina ieškoti būdų, kaip išlaikyti lietuvių tautinį
savitumą ir suteikti tautai išskirtinumo. Sodybų, amatininkų bei kulinarinio paveldo
puoselėtojų teikiamos paslaugos leidžia prisidėti prie paveldo išsaugojimo ir palaikyti idėją
skatinti verslą kaime. Turizmo įtraukimas į kaimo veiklas, leidžia sukurti naujų darbo vietų,
skatina didinti prekybos vietų skaičių, puoselėti kaimišką gyvenimo būdą.
Agroturizmo paslaugos leidžia turistui susipažinti su tam tikros vietovės gyvenimo
būdu, tradicijomis, paveldu, folkloru, vietiniais valgymo ir gėrimo įpročiais, produkcija bei
aplinka. Turistams siūloma rinkti vaisius ir daržoves, jodinėti arkliais, skanauti medaus,
mokytis giros gamybos meno, įsigyti ekologiškų, rankų darbo produktų vietinėse sodybose
bei mokyti juos gaminti.
Amatai, tai dirbinių gamyba, kai amatininkas savo rankų darbu, pasitelkęs iš kartos į
kartą perduodamus įgūdžius bei technologijas ir vietos žaliavas, sukuria dirbinius,
dažniausiai turinčius individualaus autorinio darbo bruožų. Šalis nuo seno garsėja
keramikos, tekstilės, kalvystės, juvelyrikos ir kitais dirbiniais, kurie prisideda prie lietuvių
tautos išskirtinumo.
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Kulinarinis paveldas, tai maisto gamybos ir valgymo tradicija, kelių kartų atmintyje
išsaugoti unikalūs patiekalai bei jų gaminimo technologija. Stiprus vietovės kulinarinio
paveldo puoselėjimas leidžia prisiliesti prie mūsų protėvių bei įgyti stiprų konkurencinį
pranašumą. Kadangi kiekvienas tautinio paveldo puoselėtojas (turizmo sodybos
šeimininkas, amatininkas, kulinarinio paveldo puoselėtojas) siūlo išskirtinę patirtį
supažindindamas turistus su bendruomenės gyvenimu buvo siekiama išsiaiškinti Jurbarko
rajono 9 sodybų agroturizmo teikiamas paslaugas, 8 amatininkų ir kulinarinio paveldo
puoselėtojų siūlomas veiklas bei galimybes plėtrai. Apklausa buvo vykdoma telefonu,
aiškinantis apie informantų siūlomas paslaugas, paslaugų teikimo problemas, poreikį plėsti
veiklas.
14 lentelė. Turizmo sodybų savininkų kokybinio tyrimo rezultatai
Sodyba

Andželikos
Ašmonienės
sodyba
„Margynė“

“Jurodis“
„Mituva“

„Medaus slėnis“

Teikia
agroturizmo
paslaugas
-

-

Kulinarinio paveldo
patiekalai
Kulinarinio paveldo
patiekalai

Parduodamas
medus

Galimybė teikti (plėsti) agroturizmo
paslaugas

Pasinaudotų
ES
parama
-

Teiktų
žemdirbystės,
sodininkystės,
puoselėtų Mažosios Lietuvos kultūrą norėtų patobulinti kompetencijas šia
tema.
Šeimininkai teiktų edukacines paslaugas.

+

Restauravus
klojimą
vietoje
susikooperavusi
bendruomenė
ir
„Mituvos“ sodybos šeimininkai gamintų
kulinarinio paveldo patiekalus, teiktų
edukacines paslaugas.
Pastačius namelį- muziejų būtų vedamos
turistams edukacinės programos
bitininkystės klausimais.
Siūloma
užsiimti
žemdirbyste,
gyvulininkyste. Įkurti ištisus metus
veikiantį šiltnamį. Įsirengti senovinį pečių,
kad būtų galima gaminti to krašto maistą.

+

-

+

+

„Vila Bisena“

-

Stasio
Balsevičiaus
sodyba
„Česlovo
Letuko sodyba“

-

-

-

Gėlininkystė,
daržininkystė,
vaistažolių rinkimas
Avininkystė

-

-

Sodininkystė, daržininkystė, avių šėrimas,
žolės pjovimas

+

„Klumpės
malūnas“

+

„Margynė“ sodyba įsikūrusi Margio dvare. Sodybos šeimininkai, atvykstančius turistus
priskiria prie ramių. Šiuo metu sodyboje neteikiamos agroturizmo paslaugos, tačiau
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ateityje planuojama apie žemdirbystės, sodininkystės pritaikymą turistų pritraukimui.
Galvoja rengti kempingą. Puoselėja Mažosios Lietuvos kultūrą, tad norėtų įgyti
kompetencijų šia tema ir jas perteikti turistams. Sodybos šeimininkų planuose teritorijos
sutvarkymas, miško išvalymas, pirtelės pastatymas, užtvankos pastatymas, žuvų
įveisimas.
„Jurodis“ sodybos savininkai gamina 10 kulinarinių patiekalų. Tačiau šiuo metu
galimybių teikti edukacinių pamokėlių neturi. Siūloma sodybos virtuvę papildyti papildoma
įranga edukacinei veiklai. Duonkubilio įrengimas suteiktų galimybę turistams stebėti ir
patiems bandyti gaminti senovės patiekalus.
Girdžiai garsėja kulinarinio paveldo puoselėjimu. Sodyba „Mituva“ siūlo Žemaitijos
krašto patiekalus. Siekiant pritraukti ne tik pravažiuojantį turistą, bet ir jį išlaikyti ilgesniam
laikui, siūloma „Mituvos“ savininkams kooperuotis su vietos bendruomene, rengti ir
įgyvendinti bendrus turizmo produktus puoselėjant kulinarinį paveldą. Vietovėje yra
neišnaudota klojimo (etnografinio pastato) galimybė. Šiuo metu klojime vyksta teatro
renginiai, tačiau siūloma restauruoti pastatą ir pritaikyti jį kulinarinio paveldo puoselėjimui
(įrengti pečius, patalpas maisto gamybai). Įrengta infrastruktūra padidins turistų srautus,
prisidės prie rajono teikiamų paslaugų sezoniškumo mažinimo ir leis turistui įsitraukiant
prisiliesti prie tautinio paveldo produktų.
Įvertinus, kad turistams reikia įsitraukimo į veiklas, siūloma „Medaus slėnis“
savininkams įkurti namelį - muziejų, kuriame būtų vedamos turistams edukacinės pamokos
bitininkystės klausimais. Savininkas galėtų parodyti, kaip pakeisti baltąjį cukrų į sveiką
ekologišką produktą. Siūloma gaminti ir parduoti ekologiškus odos priežiūros gaminius,
gaminti muilą panaudojant bičių produktus.
Vila Bisena šeimininkams siūloma teikti agroturizmo paslaugas: žemdirbystę,
gyvulininkystę. Šiltnamio įkūrimas, veikiančio ištisus metus, leistų sumažinti šiai sodybai
sezoniškumo poveikį ir turistui įsitraukti į agroturizmo veiklas. Vila Bisena šeimininkams
siūloma, įsirengti senovinį pečių, kad turistas turėtų galimybę bandyti gaminti to krašto
senovės maistą ir jį ragauti.
Letuko sodyboje šiuo metu vykdoma gėlininkystė, daržininkystė. Turistai turi
galimybę stebėti laukinius retus augalus. Šeimininkai mielai veda edukacinės programas.
Supažindina su vaistažolių rūšimis, kartu jas renka, prisirinkę kartu skanauja arbatą.
Klumpės malūnas siūlo ramų poilsį turistams. Sodyboje yra avių, siūloma leisti
turistams stebėti ir išbandyti ruošos darbus. Siūloma įrengti parodomąjį sodą, daržą.
Kulinarinio paveldo patiekalus siūlo ne tik privačios sodybos, bet ir vietos
bendruomenės: Seredžiaus krašto muziejus (bulvinės bandos, plikyta duona), Viešvilės
bendruomenės centras (Viešvilės krašto žuvienė), kurios išsiskiria krašto patiekalų
gamyba bei edukacija.
15 lentelė. Amatininkų kokybinio tyrimo rezultatai
Amatininkas
Rimantas Ordinas
Angelė Orlovskytė
Juozas Videika

Amatas
Žalvario
meistrystė
Tradicinė
ir
juodoji keramika
Medžio drožyba

Galimybė rodyti (leisti išbandyti)
amatą
Šiuo metu yra galimybė rodyti ir leisti
išbandyti amatą geru oru.
Galimybės
nėra,
neturi
kur
demonstruoti.
Šiuo metu yra galimybė rodyti ir leisti

Pasinaudotų
ES parama
+
+
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Edmundas Štulas

Kalvystė

Irma Svetlauskienė

Rankdarbiai

išbandyti amatą geru oru.
Šiuo metu yra galimybė rodyti ir leisti
išbandyti amatą visų sezonų metu.
Galimybės nėra, neturi kur
demonstruoti.

+
-

Žalvario meistras Rimantas Ordinas šiuo metu savo vienkiemyje mielai priima
svečius, leidžia išbandyti amatą. Meistrui siūloma pasistatyti namelį – pavėsinę, kuriame
galėtų demonstruoti amatą visų sezonų metu. Meistras mielai susikooperuotų su rajone
esančiais amatininkais įkurtame amatų centre ir dalyvautų rajone vykstančiuose
renginiuose, kurių metu demonstruotų ir leistų išbandyti žalvario amatą.
Tradicinės ir juodosios keramikos bei rankdarbių amatininkės galimybių demonstruoti
savo amato neturi, nes neturi tam vietos. Tačiau amatininkės rodytų savo amatus įkurtame
naujame tautinio paveldo puoselėtojų centre.
Medžio drožybos amatininkas šiuo metu siūlo stebėti ir išbandyti amatininkystę tik
esant geram orui. Meistrui siūloma pasistatyti namelį – pavėsinę, kuriame galėtų
demonstruoti amatą visų sezonų metu. Renginių metu meistras susikooperavęs su kitais
rajono amatininkais įsikurtų amatų centre ir demonstruotų medžio drožybą.
Kalvystės meistras turi geras sąlygas demonstruoti savo amatą visų sezonų metu,
tačiau daugiausiai žiemos mėnesiais. Meistras turi galimybę įkurti savo svirne muziejųsalelę.
Tyrimo rezultatai parodė, kad Jurbarko rajone yra palankios galimybės teikti ir plėsti
agroturizmo paslaugas, skatinti amatininkystę bei kulinarinio paveldo patiekalų
puoselėjimą. Šiuo metu turistams siūlomos senųjų amatų demonstravimo, ekologiško
produkto gamybos, kulinarinio paveldo, sodininkystės, daržininkystės, vaistažolių rinkimo
veiklos. Dauguma sodybų planuoja teikti agroturizmo paslaugas: žemdirbystę,
gyvulininkystę, sodininkystę, kulinarinio paveldo, ekologiškų produktų pardavimo veiklas.
Siekiantiems plėsti agropaslaugas, patartina, atgaminti senąjį stilių, naudoti ekologišką
infrastruktūrą, išnaudoti aplinkoje esančias medžiagas, išlaikyti tradicinį statymo stilių,
atsižvelgiant į vietinę statinių ir infrastruktūros rekonstrukcijos specifiką ir taip prisidėti prie
darnaus turizmo. Agroturizmo paslaugų teikimas, amatų demonstravimas ir kulinarinio
paveldo puoselėjimas padeda kaimo žmonėms gauti papildomas pajamas, kurti
papildomas darbo vietas šeimos nariams ir vietinei bendruomenei. Dėl vietovės
išskirtinumo, jos savitumo ir vietinių gyventojų socialinės struktūros siūloma kooperuotis
amatininkams, kulinarinio paveldo ir agroturizmo paslaugas siūlančioms sodyboms, nes
veikiant kartu būtų galima sukurti patrauklius paslaugų paketus ir tuo pačiu pritraukti
daugiau turistų. Svarbu vykdyti tikslingą rėmimą orientuojantis į turistus, besidominčius
tradicijomis, senaisiais amatais, agroturizmo paslaugomis. Turistus sąlyginai galima
suskirstyti į vaikų, jaunimo, šeimų bei kultūriškai orientuotų žmonių grupes.

2.4. Siūlomas dviejų dienų turistinis kelias
Jurbarko rajono turistinio kelio pagrindą sudaro kultūros paveldas bei su juo susiję
objektai. Tyrimai parodė, kad šiandienos turistas siekia platesnio vieno ar kito regiono
kultūrinio pažinimo, tad siekiant rajono išskirtinumo bei turistų pritraukimo ir įsitraukimo ir
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abiejų alternatyvų turistinio kelio pagrindas papildytas gamtos paveldo bei agroturizmo
paslaugas teikiančiais objektais, kulinarinio paveldo puoselėtojais, amatininkais. Taip
siekta labiau patenkinti ne tik pažintinius, bet ir įsitraukimo į veiklą turistų interesus.
Pirmos alternatyvos turistinį kelią sudaro pagrindiniai ir papildomi produktai. Į
pagrindinius produktus įtraukti visoms potencialių turistų amžiaus grupėms patrauklūs
lankytini objektai. Papildomi produktai suformuoti pagal lankytinų objektų patrauklumą
skirtingoms potencialių turistų amžiaus grupėms.
Antros alternatyvos turistinio kelio pagrindą (pagrindiniai produktai) sudaro lankytini
objektai, kurie yra patrauklūs visoms potencialių turistų amžiaus grupėms. Papildomi
produktai suformuoti eliminuojant turistą neįtraukiančius lankytinus objektus.
1 diena. Viešvilė – Smalininkai – Jurbarkas – Girdžiai - Šilinė - Pilis1 – Raudonė Veliuona- Seredžius
2 diena Baidarėmis Dubysa maršrutas: Klumpės malūnas – Padubysio malūnas
(plaukimas 2-3 val.). + „Išgyvenimo stovyklėlė“

2.4.1. Turistinis kelias (1 alternatyva)
1 diena.
1.Viešvilė kažkada tai buvęs gražiausias ir labiausiai išpuoselėtas miestelis visame
Klaipėdos krašte. Vietiniai žmonės dar puikiai prisimena didžiules klombas, kur žydėdavo
įvairiausios kitur nematytos gėlės. Viešvilė turisto akį džiugina Viešvilės žuvitakiu. Tai –
vienas pirmųjų Lietuvoje ir vienas gražiausių žuvims įrengtų praėjimo takų per užtvanką.
Šiandien tai viena gražiausių Viešvilės miestelio vietų. Čia pirmąją užtvanką mena
naujasis krioklys, kurio vandenys šniokšdami krenta žemyn, o tolyn nuvingiuojantis,
kaskadomis krentantis Viešvilės upelis traukia pravažiuojančiųjų dėmesį ir vilioja sustoti.
Viešvilė garsi Karšuvos giria. Girioje galima rasti žemynines kopas, pelkes ir raistus. Čia
gyvena stambieji Lietuvos gyvūnai – briedžiai, elniai, šernai, lūšys. Pačiame miestelyje yra
du namai, įtraukti į saugotinų architektūrinių namų sąrašą – tai Vaikų globos namų
pastatas (buvę teismo rūmai) ir senasis mokyklos namas.

Pagrindinis
produktas
Karšuvos
giria:
Naudvario
kapinynas,
Bukų
giraitė

Papildomas
produktas
Teismo
rūmai

Žuvitakis

Viešvilės
rezervatas

16 lentelė. Viešvilės lankytini objektai
Maitinimas
Apgyvendi
nimas
Viešvilės bendruomenės
centras (Žuvienė) Adresas:
Viešvilė, Jurbarko r.,
Valdemaras Strikas. Tel. 8
618 32 487, 8 686 49 426.

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos

„Smalininkų šeimininkės“ Nemuno g. 30, Smalininkai,
Jurbarko r. Tel. (8656) 29946
(tradicinės lietuviškos
virtuvės puoselėjimas,
mobilus aptarnavimas)
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 Šalia buvusių teismo rūmų pastatyti informacinę lentą su šio pastato istorija.
 Centrinėje gatvėje reikalinga viešojo maitinimo įstaiga su tualetu.
2.Smalininkai – nesenas miestelis, esantis ant Nemuno kranto, santakoje su
Šventosios upeliu, turintis labai turiningą istorinę praeitį. Čia Prūsijos skalvių tautos žemė.
Kryžiuočių ordinui užgrobus Prūsiją ir sunaikinus prūsų tautas ir nuolat puldinėjant Lietuvą,
lietuviai buvo priversti 1422 metais sudaryti Melno taikos sutartį. Po sutarties Lietuvos riba
su ordinu ėjo šalia Smalininkų Šventosios upeliu. Ši vieta vėliau tapo valstybine siena tarp
Rusijos ir Vokietijos imperijų. Čia prasidėjo abu pasauliniai karai. Tačiau abiejose sienos
pusėse gyveno lietuviai, kurių kultūrą įtakojo ir svetimšalių papročiai ir gyvenimo būdas.
17 lentelė. Smalininkų lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Senovinės
technikos muziejus
Smalininkų
gyvenvietė, Justino
Stonio sodyba,
Jurbarko r. Tel.:
(8~650) 35586,
www.techmuziejus.lt.

Ąžuolų alėja
(Per Smalininkus
einanti pagrindinė
Nemuno gatvė)



Papildomas
produktas
Smalininkų
parkas

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g.
30,
Smalininkai,
Jurbarko r.
Tel. (8656)
29946
(tradicinės
lietuviškos
virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

„ Margynė“ - Endriušių
k., Smalininkų sen.,
Jurbarko r.,
Tel./faks. (8 447) 72 934,
(8 686) 10 574

Kavinė „Dalios
užeiga“,
Smalininkai,
Smalininkų
sen.,,
Jurbarko raj.
Tel. (8682)
17376

Andželikos Ašmonienės
sodyba, Nemuno g. 43,
Smalininkai, LT-74223,
Jurbarko r.,Tel./faks. (8
447) 56 415, (8 615) 66
341,El. p.
as.andzelika@gmail.com
Svetainė:
www.smalininkuose.lt

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Žirgynas
Ovidijaus Janavičiaus
žirgynas, Smalininkai,
Jurbarko r., tel./faks.: (8
447) 56 358, 8 699 10
882, 8 685 01 229, el. p.
smalhorses@gmail.com

Kartingai
Smalininkų kartodromas
Stoties g. 13,
Smalininkai, Jurbarko r.,
tel. +370 620 86666,
+370 677 64677
el.p. info@rkv-racing.lt
www.rkv-racing.lt
Pirtis, baseinas
Andželikos Ašmonienės
sodyba
Nemuno g. 43,
Smalininkai, LT-74223,
Jurbarko r.,
Tel./faks. (8 447) 56 415,
(8 615) 66 341,
El. p.
as.andzelika@gmail.com
Svetainė:
www.smalininkuose.lt

Smalininkuose, šalia Ąžuolų alėjos pastatyti informacinę lentą su objekto aprašymu.
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Ąžuolų alėjai, pasitelkus etnologus, istorikus, kultūrologus, sukurti legendą, kuri
trauktų turistus atvykti ir įtrauktų juos.
Technikos muziejus neišnaudoja visų savo galimybių. Siūloma rekonstruoti esamus
pastatus, įsirengti angarus, technologines stogines, internetinėje svetainėje įrengti
videoturą. Technikos muziejaus savininkams siūloma kartu organizuoti turistų
priėmimą su Smalininkų tautinio, kulinarinio paveldo bendruomene ir kartu pristatyti
senuosius amatus bei kulinarinio paveldo patiekalus.
„Margynė“ sodyboje užsiimti žemdirbystės, sodininkystės pritaikymu turistų
pritraukimui. Įsirengti kempingą. Sodybos šeiminkams siūloma įgyti kompetencijų
Mažosios Lietuvos kultūros pristatymui turistams, seminaruose bei mokymuose.
Susitvarkyti teritoriją, išsivalyti mišką, pasistatyti pirtį, užtvanką, įsiveisti žuvų.

3.Jurbarkas. Tai miestas, kuris patyrė daug gilių skausmų. Pirmą kartą Jurbarkas
minimas 1259 m. kuomet ant Šv. Jurgio kalno buvo pastatyta Georgenburgo pilis. 1382 m.
pavasarį puldamas kryžiuočių Jurgenburgo pilį Kęstutis pirmą kartą Lietuvos kariuomenės
istorijoje panaudojo bombardas. Kovos tarp lietuvių ir vokiečių pilių vyko iki XV amžiaus,
kol po Žalgirio mūšio kryžiuočiai vietovę paliko. Pasibaigus karams ėmė augti gyvenvietė.
XIV a. Jurbarkas tapo karališkuoju dvaru, XV–XVI a. buvo prekybos centras su muitine
prie Nemuno. 1611 m. suteiktos Magdeburgo teisės ir Jurbarko herbas – trys lelijos
raudoname skyde. XIX a. pastatyti dvaro rūmai, kuriuos kiekvienas turistas gali aplankyti ir
pasijusti to meto gyventoju. 1940 m. miestą nusiaubė gaisras, sudegė apie 400 namų.
Jurbarke per Nemuną nutiestas ilgiausias Lietuvoje automobilių tiltas.
18 lentelė. Jurbarko lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Jurbarko
krašto
muziejus
(videogidas
)

Jurbarko
dvaras

Papildomas
produktas
Grybo
muziejus
(audiogidas)

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Rytas“, kavinėbaras, D.
Žemaitienės IĮ
Vytauto Didžiojo g.
38A, LT- 74168
JURBARKAS (447) 53783

Viešbutis
„Jurbarkas“, Dariaus
ir Girėno g. 98,
Jurbarkas, Tel./faks.
(8 447) 51 646, 8
676 38 025, El.p.
info@hoteljurbarkas.l
t,
www.hoteljurbarkas.lt

Cerkvė

Kavinė „Pas Rūtą“,
Daukanto g. 86/
Dariaus ir Girėno g.
115, Jurbarkas, Tel.
(8699) 40046

Nijolės Koryznienės
nakvynė ir pusryčiai,
Liepų g. 19, LT74210 Jurbarkas,
Tel. (8 447) 55 534,
(8 618) 25 589

Šv.Trejybės
bažnyčia
(audiogidas)

Greitas maistas
„Rollin“ Kauno g.
40, Jurbarkas, Tel.

„Jurodis“
Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen.,

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Plukdymas kateriu, valčių
nuoma, pramoginio katerio
nuoma. Osvaldas Kasputis,
Vakaro g. 13, Jurbarkas, tel.
8 686 56 394, el.p.
osvaldas@zebra.lt
Plukdymas laivu į Nidą
(Maršrutas: Jurbarkas-NidaJurbarkas
)
Kontaktai:
Algimantas Lužas 8 655
71755,
El.
paštas:
algimantas.luzas@gmail.co
m
Boulingas
Dariaus ir Girėno g. 85A,
Jurbarkas, tel. (8 447) 51
085

Dviračių nuoma,
Dviračių parduotuvė ir
remontas. M.Valančiaus g.
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(8686) 63000.

Medžio
drožyba
(Juozas
Videika,
Jurbarkai,
Jurbarko r.)

Boulingo kavinė,
Dariaus ir Girėno g.
5A,
Jurbarkas, tel. (8
447) 51 085

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

„Karšuva“,
V. Kudirkos g. 11,
Jurbarkas, tel. 8
652 76 696
el. p.

Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230,
(8 650) 91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.o
mnitel.net
Svetainė:
www.gasthaus.lt

Eugenijos Vigelienės
nakvynė ir pusryčiai,
Birutės g. 3, LT74133 Jurbarkas,
Tel. (8 447) 71 308,
(8 613) 66 856,
El. p.
miniviesbutis@gmail.
com, http://www.bbjurbarkas.lt/
Edmundo
Stankevičiaus
nakvynė ir pusryčiai,
Purienų g. 39, LT74135 Jurbarkas,
Tel. (8 605) 90 993

4, Jurbarkas,
tel. (8 447) 71 660.
„ Jurodis“, Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230, (8 650)
91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.omnitel.n
et. www.gasthaus.lt
Elena Rūta Lėvartienė
Vilniaus g. 9, LT-74127
Jurbarkas,
Tel. (8 447) 55 928, (8 683)
17 384
Tankodromas
74221, Žirniškiai, Jurbarko
raj,
Tel. (8-678) 81155,
http://www.tankodromas.com

Pirtis
„ Jurodis“ Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230, (8 650)
91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.omnitel.n
et
Svetainė: www.gasthaus.lt
Edmundas Stankevičius,
Purienų g. 39, LT-74135
Jurbarkas,
Tel. (8 605) 90 993

Elenos Rūtos
Lėvartienės nakvynė
ir pusryčiai, Vilniaus
g. 9, LT-74127
Jurbarkas,

Eugenija Vigelienė, Birutės
g. 3, LT-74133 Jurbarkas,
Tel. (8 447) 71 308, (8 613)
66 856,
El. p.
miniviesbutis@gmail.com
Svetainė: http://www.bbjurbarkas.lt/
Jodinėjimas žirgais,
„ Jurodis“ Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230, (8 650)
91 000
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geliuksus@gmail.c
om

Tel. (8 447) 55 928,
(8 683) 17 384

„Liuksas“, Vytauto
Didžiojo g. 8A,
Jurbarkas, tel. (8
447) 71 908,
8 650 99 666
el. p.
geliuksus@gmail.c
om
„Lairas“, Sodų g. 2,
74408 Jurbarkas,
Tel. (8 447) 51331
El. p.
uablairas@gmail.co
m
Šašlykinė
„Prieplauka“,
Tilžės g. 15,
Jurbarkas,
tel. (8 447) 71 762,
8 650 98 944

Svečių namai
„Mituva, Girdžiai, tel.
(8 698) 05306, (8447 49707),
www.mituva.lt
El. p.
mituva@pulapiai.lt

El.p.
kristina@jurbarkas.omnitel.n
et,
www.gasthaus.lt
Žvejyba, medžioklė
„ Jurodis“ Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230, (8 650)
91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.omnitel.n
et, www.gasthaus.lt
Baidarių nuoma,
Adresas: Nemuno g. 8,
Jurbarkas , Tel. +370 686
56394

"Cepelininė",
Adresas: Vytauto
Didžiojo g. 5B,
Jurbarkas,
Tel. (8-640) 16640











Jurbarke pastatyti nuorodas nuo pagrindinės gatvės link siūlomų pagrindinių ir
papildomų lankytinų objektų.
Įrengti audiogidus Grybo muziejuje ir Šv.Trejybės bažnyčioje.
Videogidas siūlomas Jurbarko krašto muziejuje.
Jurbarko krašto muziejuje siūloma, kartu su nuolatinėmis parodomis „Jurbarko
dvaro ir miesto 19 a. pab. – 20 a. per.“ bei „Lietuvių – kryžiuočių kovos
Panemunės medinėse pilyse“ turistams rengti įtraukiančius spektaklius šiomis
temomis kooperuojantis su svečių namų „Mituva“ savininkais ir įtraukiant to meto
kulinarinio paveldo patiekalų gaminimą bei ragavimą.
Jurbarko dvare įrengti kino studiją bei rodyti senuosius filmus apie Jurbarko krašto
žmonių gyvenimą.
„Jurodis“ sodybos savininkams siūloma virtuvę papildyti papildoma įranga,
duonkubiliu, kad būtų galimybės turistams patiems stebėti ir gaminti senovės
kulinarinio paveldo patiekalus.
Medžio drožybos meistrui siūloma pasistatyti namelį – pavėsinę, kuriame galėtų
demonstruoti amatą visų sezonų metu.

4.Šilinė tai kaimelis Jurbarko rajone. Šilinė garsi Šilinės smukle, t.y. XVIII a.
architektūros paminklas. Šiuo metu smuklėje įsikūrusi Panemunių RP direkcija ir
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informacinis centras, senovinių žvejybos įrankių muziejus. Šilinėje yra puikiai rengta
stovyklavietė „Medaus slėnis“, kurioje galima apsistoti ir pramogauti, poilsiauti. Į rytus, link
Panemunės pilies, veda pažintinis pėsčiųjų takas, vadinamas Šilinės ąžuolynu.
19 lentelė. Šilinės lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Buvusi
Šilinės
smuklė
(muziejus)

Papildomas
produktas
Šilinės
ąžuolų
giraitė

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Kempingas ir namelis
„Medaus slėnis“,
Ovidijus Jasinskas
Šilinės k.,
Skirsnemunės sen.,
Jurbarko r.,Tel. (8
640) 32 128, El. p.
ovismedus@gmail.co
m, www.medausslenis.lt

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Pirtis
„Medaus slėnis“
Ovidijus Jasinskas
Šilinės k., Skirsnemunės
sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 640) 32 128
El. p.
ovismedus@gmail.com,
www.medaus-slenis.lt

Dviračių nuoma
„Medaus slėnis“
Ovidijus Jasinskas
Šilinės k., Skirsnemunės
sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 640) 32 128
El. p. ovismedus@gmail.com
Svetainė: www.medausslenis.lt
Žvejyba
„Medaus slėnis“
Ovidijus Jasinskas
Šilinės k., Skirsnemunės
sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 640) 32 128
El. p. ovismedus@gmail.com
Svetainė: www.medausslenis.lt




Šilinės ąžuolų giraitės poilsio zonoje reikalingas tualetas.
Įvertinus, tai, kad turistams reikia įsitraukimo siūloma „Medaus slėnis“ savininkams
įkurti namelį - muziejų, kuriame būtų vedamos turistams edukacinės programos
bitininkystės klausimais, parodyti žmonėms, kaip pakeisti baltąjį cukrų į sveiką
ekologišką produktą. Siūloma gaminti ir parduoti ekologiškus odos priežiūros
gaminius, gaminti muilą panaudojant bičių produktus.

5.Pilis1. Nuo XVI a. vietovė vadinta Panemune pagal šalia tekantį Nemuną. Vėliau ji
imta vadinti Zamkumi pagal stovėjusią pilį (lenk. zamek – „pilis“). XX a. pradžioje čia
įsikūrę saleziečiai pilies parke aptiko du kalnelius ir paskelbė, kad viename jų palaidotas
Ldk Vytenis, o kitame – jo žmona. Tuomet prigijo Vytėnų vardas. XX a. 2-ojoje pusėje
adaptuotas Zamkaus vardas lietuvių kalbai ir gyvenvietė pavadinta tiesiog Pilimi. Vietovės
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įžymybė – renesansinė Vytėnų pilis (arba Panemunės pilis; pastatyta 1610 m.). Iki šių
dienų išlikęs parkas su tvenkinių kaskadų sistema, puikus vaizdas turisto akiai.
20 lentelė. Pilis 1 lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Panemunės
pilis ir
parkas

Papildomas
produktas

Maitinimas
Kavinė „Prie
pilies“
Pilies I k.,
Skirsnemunės
sen., Jurbarko r.
sav., LT-74464,
tel. 8 620 86656

Apgyvendinimas
„Vila Bisena“,
Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen.,
Kartupėnų k., Tel.
+37044741685; mob.
tel. +370-678-37650.
el. p. :
vila.bisena@gmail.com.
http://vilabisena.lt.

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Jodinėjimas žirgais
Arūno Rukšnaičio žirgynas,
Pilies I k., Skirsnemunė,
Jurbarko r.,
tel. 8 681 46 665

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos
virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

 Kavinės „Prie Pilies“ savininkams įsirengti lauko staliukus, kad galėtų priimti
lankytojus lauke, kuomet kavinė užsakyta.
 Siūloma įrengti tualetą šalia Panemunės pilyje.
 Siekiant mažinti sezoniškumo įtaką Jurbarko rajono turizmui, siūloma organizuoti
Panemunės pilies parke renginį „Kalėdos Panemunės pilyje“. Organizuoti Kalėdų
eglės puošimą ir įžiebimą, įtraukiant turistų bėgimo varžybas.
 Pilyje organizuoti įtraukiančius renginius: „Įspūdingos kryžiuočių kovos“. Renginio
metu suteikti galimybę stebėti mūšius ir įtraukti turistus į mūšio lauką (atraktyviai
jodinėti). Turistai turi pasijusti tarsi kryžiuočiai dalyvaujantys mūšyje. Siūlyti
turistams jojimo pamokas kooperuojantis su Arūno Rukšnaičio žirgynu. Siūloma
surengti to meto ginklų parodą. Siūloma organizuoti medžioklę – varžybas
(šaudymas iš lankų). Rodyti bei leisti išbandyti to meto amatus įtraukiant rajono
amatininkus bei gaminti ir ragauti to meto kulinarinius patiekalus įtraukiant rajono
kulinarinio paveldo puoselėtojus.
 Renginys: „Jurbarkas LDK laikais“. Siūlyti kasmetinį renginį norintiems patirti to
meto gyvenimą. Turistas turi pajusti, kaip to meto, tos vietovės gyventojai
maitinosi, rengėsi, gyveno, kuomet lietuviai kovojo su kryžiuočiais. Į šį renginį
integruoti agroturizmo įmones, rajono amatininkus, kulinarinio paveldo
puoselėtojus. „Jurbarkas LDK laikais“ – tai inscenizuota programa - spektaklis,
tačiau puikiai įtraukianti turistus. Turisto laukia patirtis, turistas turi būti priimtas į
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autentišką vietovę, atrasti to meto istorijas, legendas, meną, senovinius ritualus ir
tradicijas, patirti jaudinančią senovės dainą ar šokį. Turistas gali stebėti karių
mokymus su tradiciniais ginklais, žiūrėti audimo ir kitus amatus, išgirsti kaip
gyventojai pasakoja savo protėvių istoriją, susipažinti su senovės sodininkystės
praktika (įtraukti agroturizmo sodybas). Siūloma kartu gaminti valgį ir
vakarieniauti.
Sodybos „Vila Bisena“ šeimininkams siūloma teikti agroturizmo paslaugas:
žemdirbystę, gyvulininkystę. Šiltnamio įkūrimas, veikiančio ištisus metus, leistų
sumažinti sezoniškumo poveikį ir leistų turistui įsitraukti į agroturizmo veiklas. Vila
Bisena šeimininkams siūloma įsirengti senovinį pečių, kad būtų galimybė gaminti to
krašto senovės patiekalus ir leisti tai išbandyti turistui.

37 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.historic-scotland.gov.uk/hsevents14.pdf (Škotija)
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38 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://blacktiemagazine.com/co_hosted_events/Jousting.htm (Jungtinės Amerikos valstijos)

39 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.historic-scotland.gov.uk/hsevents14.pdf (Škotija)
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40 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.timetravel-britain.com/articles/travel/fairs.shtml (Anglija)

41 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.historic-scotland.gov.uk/hsevents14.pdf (Škotija)
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42 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.historic-scotland.gov.uk/hsevents14.pdf (Škotija)

43 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.coventrytelegraph.net/news/coventry-news/picture-special-knights-wow-families-3026087
(Anglija)
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44 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.heart.co.uk/kent/events/going-out/take-look-around-dover-castle/3/#gallery (Anglija)

45 Pav. Įtraukiantis turistus renginys Naujojoje Zelandijoje
http://www.mydestination.com/rotorua/travel-articles/722779/experiencing-new-zealand-maoriculture (Naujoji Zelandija)
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46 Pav.

Įtraukiantis turistus renginys Naujojoje Zelandijoje

http://www.mydestination.com/rotorua/travel-articles/722779/experiencing-new-zealand-maoriculture (Naujoji Zelandija)

47 Pav. Įtraukiantis turistus renginys Anglijoje
http://www.timetravel-britain.com/articles/travel/fairs.shtml (Anglija)
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48 Pav. Įtraukiantis turistus renginys Anglijoje
http://www.timetravel-britain.com/articles/travel/fairs.shtml (Anglija)
6.Raudonė. Miestelį garsina Raudonės pilis. Iš pilies bokšto viršūnės atsiveria
gražios Raudonės apylinkės. Greta – senas parkas, kuriame stovi legendomis apipintas
Gedimino ąžuolas. Netoli ąžuolo kyla nedidelis medžiais apaugęs kalnelis, Beždžionkalniu
vadinamas. Legendoje sakoma, kad vienas dvarponis turėjęs beždžionėlę, kurią labai
mylėjęs. Šiai mirus, ponas gražiai palaidojo ir kapo vietoje supylė kalnelį. Čia gausu
poilsiui skirtų vietų – Šaulių aikštė, Draugystės kalnas, Meilės kalnas. Parke auga sena
devynių kamienų liepa. Jos šakose dviejų metrų aukštyje yra įaugęs geležinis strypas.
Pagal žmonių pasakojimus Raudonės ponai čia rišdavę ir plakdavę baudžiauninkus. Prie
tvenkinio išlikęs mūrinis malūnas. Pilies bokšte įrengta paroda, nuo kurios matomas
Nemuno slėnis iš viršaus.
21 lentelė. Raudonės lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Raudonės
pilis ir
parkas

Papildomas
produktas
Kalvystės
amatas
(Edmundas
Štulas,
Raudonės
sen.,
Vencloviškių
km.)

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Stasio Balsevičiaus
sodyba, Kaštonų g.
5, Raudonė, LT74057 Jurbarko raj.,
Tel. (8 447) 45 367,
(8 676) 28 552,
faks. (8 447) 70
166,
raudoneje@gmail.c
om;
www.raudoneje.lt

Aktyvios / laisvalaikio
paslaugos
Dviračių nuoma
Stasio Balsevičiaus sodyba
Kaštonų g. 5, Raudonė, LT74057 Jurbarko raj., Tel. (8
447) 45 367, (8 676) 28 552,
faks. (8 447) 70 166,
raudoneje@gmail.com,
www.raudoneje.lt

Žvejyba
Stasio Balsevičiaus sodyba
Kaštonų g. 5, Raudonė, LT74057 Jurbarko raj., Tel. (8
447) 45 367, (8 676) 28 552,
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faks. (8 447) 70 166,
raudoneje@gmail.com,
www.raudoneje.lt
Pirtis
Stasio Balsevičiaus sodyba
Kaštonų g. 5, Raudonė, LT74057 Jurbarko raj., Tel. (8
447) 45 367, (8 676) 28 552,
faks. (8 447) 70 166,
raudoneje@gmail.com,
www.raudoneje.lt






Raudonės pagrindinę mokyklą iškelti iš pilies pastato. Pilies infrastruktūrą pritaikyti
tautinio paveldo puoselėjimui (amatininkystei, kulinarinio paveldo puoselėjimui,
agroturizmo paslaugų pristatymui) ir įkurti tautinio paveldo centrą. Centre adaptuoti
tokią prekių bei paslaugų veiklą, kurioje pirmenybė būtų teikiama aplinkos
neteršiantiems produktams. Adaptuoti priemones bei instaliuoti atitinkamas
sistemas, kad sumažėtų bendras energijos ir vandens sunaudojimas, pereiti prie
atsinaujinančių energijos šaltinių. Užtikrinti kokybišką patalpų termoizoliaciją,
siekiant išvengti šilumos nuostolių, naudoti taupiąsias lemputes apšvietimui bei
mažo galingumo elektrinius prietaisus.
Raudonės pilies rekonstruoti pilies malūną, atgaivinti jo darbą ir jį pritaikyti turistų
lankymui.
Siekiant pritraukti lankytojus, kalvystės meistrui siūloma įkurti svirne muziejų- salelę.

6.Veliuona – vienas seniausių, gražiausių ir įdomiausių Lietuvos miestelių.
Archeologai aptiko pėdsakų, kad žmonių čia gyventa net prieš 10 tūkstančių metų. Apie tai
byloja radiniai iš akmens amžiaus stovyklų. 1291 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose
paminėta čia stovėjusi garsioji Junigedos pilis, nuo 1315 m. vadinama jau Veliuonos pilimi.
XIII-XIV a. ji – stipriausia ir atkakliausiai ginta Lietuvos pilis, svarbiausias lietuvių kovų su
kryžiuočiais gynybinis įtvirtinimas.
22 lentelė. Veliuonos lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Veliuonos
piliakalniai

Veliuonos
dvaras ir
parkas

Papildomas
produktas
Veliuonos
krašto
muziejus,
Muziejaus g. 2,
LT-74442,
Veliuona,
Jurbarko raj. Tel.
8 617 32811. El.
paštas:
angeleoster@gm
ail.
Paminklas Deivei
Velionei

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kavinė- baras
„Svetainė“, Dariaus
ir Girėno g. 7, LT74440, Veliuona.
Tel. 8 650 40888.

Živilės
Simanavičienės
sodyba,
Dariaus ir Girėno g. 2,
LT-74440 Veliuona,
Tel. (8 650) 33 301,
(8 650) 33 302, (8
447) 42 889

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Dažasvydis
Asociacija „Veliuonos
šeimų laisvalaikio klubas“
Dariaus ir Girėno g. 1,
Veliuona, Jurbarko raj.
Tel.: 8-614-21274, 8-61603109
El.p.:
airidas76@gmail.com
www.veliuonoskrastas.lt

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,

Česlovo Letuko
sodyba, Klangių k.,
Veliuonos sen.,

Pirtis
Česlovo Letuko sodyba,
Klangių k., Veliuonos sen.,
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Muziejaus
g. 2, LT74442,
Veliuona,
Jurbarko raj.
Tel. 8 617
32811. El.
paštas:
angeleoster
@gmail.

Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Keramika
(senieji amatai)
Angelė
Orlovskytė,
Veliuona)

Veliuonos
bažnyčia
(audiogidas)








Jurbarko r., Tel. (8
447) 42 680,(8 616)
84 391; El.p.
letauskas@gmail.com

Stovyklavietė ir
namelis "Gandro
pėda"
(Klangių kaime,
Veliuonos seniūnija,
Jurbarko raj.)
8 (614) 21274; 8
(682) 90625El. p.
airidas76@gmail.com
.svetlauskiene@gmail
.com
www.veliuonoskrasta
s.lt

Jurbarko r., Tel. (8 447) 42
680,(8 616) 84 391; El.p.
letauskas@gmail.com

Živilė Simanavičienė,
Dariaus ir Girėno g. 2, LT74440 Veliuona,
Tel. (8 650) 33 301, (8
650) 33 302, (8 447) 42
889
Biliardas
Živilė Simanavičienė,
Dariaus ir Girėno g. 2, LT74440 Veliuona,
Tel. (8 650) 33 301, (8
650) 33 302, (8 447) 42
889

Macrame ir
siūlų pynimas
(Irma
Svetlauskienė,
Veliuona))
Žalvario
meistrystė
(Rimantas
Ordinas,
Pakalniškių km.,
Veliuonos sen.)

Veliuonos dvaras yra kritinės būklės, reikalinga restauracija. Veliuonos dvaro
teritoriją sutvarkyti, įrengti informacinį stendą su pagrindiniais dvaro istoriniais
faktais. Įvertinus tai, kad Veliuonos dvaras yra privatus ir Jurbarko rajono
savivaldybė neturi įgaliojimų jo tvarkymui, siūloma Veliuonos krašto muziejų perkelti
į kitas patalpas arba griežtinti atsakomybę savininkams už netinkamą dvaro
priežiūrą.
Įrengti miestelyje tualetą.
Veliuonos bažnyčioje įrengti audiogidą.
Žalvario meistrui siūloma pasistatyti namelį – pavėsinę, kuriame būtų galima
demonstruoti amatą visų sezonų metu.
Siūloma kooperuotis žalvario meistrui, tradicinės ir juodosios keramikos bei
rankdarbių amatininkėms įkurtame amatų centre ir dalyvauti rajone vykstančiuose
renginiuose, kurių metu demonstruotų ir leistų išbandyti žalvario amatą.

2 diena.
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Seredžius ir plaukimas baidarėmis maršrutu Klumpės malūnas – Padubysio
malūnas (išgyvenimo programa). Nemuno ir Dubysos, apdainuotos Maironio posmuose,
santakoje įsikūręs legendomis apipintas Seredžiaus miestelis, kurį visoje Lietuvoje garsina
piliakalnis, Palemono kalnu vadinamas. 13 amžiuje, ant Seredžiaus piliakalnio iškilo
medinė Pieštvės pilis, iškentusi daugybę kryžiuočių ordino antpuolių. Palemono kalnas,
ant kurio ir stovėjo pilis, manoma, buvo laikoma šventa senovinių apeigų vieta. 1363 m.
Pieštvės pilis buvo sudeginta. Seredžiuje turistui būtina pamatyti Palocėlių piliakalnį,
Belvederio dvarą, Seredžiaus krašto muziejų. Padubysys įsikūręs 4 km į šiaurės rytus nuo
Seredžiaus, dešiniajame Dubysos krante. Čia privalu pamatyti išlikusį Padubysio dvaro
vandens malūną, kuris pastatytas 1920 m. ir patirti išgyvenimo natūralioje gamtoje
pojūčius.
23 lentelė. Antros dienos Seredžiaus lankytini objektai – Dubysa – „Išgyvenimo stovyklėlė“
Pagrindinis
produktas
Palemono
piliakalnis
(Pieštvės pilis)

Nuo kelio
esančio šalia
„Klumpės
malūno“
sodybos iš ten
baidarėmis link
Padubysio
malūno
(plaukimas -3

Papildomas
produktas
Belvederio
dvaras

Seredžiaus
krašto muziejus
J.
Marcinkevičiaus
g. 2,
Seredžiaus
mstl.,
Seredžiaus
sen., Jurbarko
r. sav., LT74424
Tel/Faks: (8
447) 42344
Palocėlių
piliakalnis

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g.
30,
Smalininkai,
Jurbarko r.
Tel. (8656)
29946
(tradicinės
lietuviškos
virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Stovyklavietė (jurtos)
Kontaktai: VŠĮ "Taktinio
mokymo centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen., Jurbarko
r.), Tel. +37068609118,
www.saudykla.com

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Baidarės
VŠĮ "Taktinio mokymo
centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,
www.saudykla.com
„Klumpės malūnas“
Klumpės vs.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt

Stovyklavietė
„Belvederio sodai"
Belvederis, Seredžiaus sen.,
Jurbarko r. Tel. (8 698) 30251
El. p.
rimantas.zazeckis@gmail.com
Stovyklavietė veikia birželiolapkričio mėn.

Šaudykla
Kontaktai: VŠĮ
"Taktinio mokymo
centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,
www.saudykla.com

Klumpės malūnas,
Seredžiaus sen., Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt

Išgyvenimo
stovyklėlė:
- Ugnies įžiebimas
panaudojant 4- 6
ugnies įžiebimo
priemones
- Orientavimasis
aplinkoje
panaudojant
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val.) .
Padubysyje
laukia
Padubysio
malūnas ir
„Išgyvenimo
stovyklėlė“
organizatoriai,
kurie pasiūlys
kartu patirti
nepakartojamų
įspūdžių
natūralioje
aplinkoje.
Kontaktai: VŠĮ
"Taktinio
mokymo
centras"
(Padubysio k.,
Seredžiaus
sen., Jurbarko
r.), Tel.
+37068609118,

parankines
priemones
(adatos
panaudojimas)
- 12-16 rūšių
žolelių arbatos
virimas
- Žalvario amžiaus
patiekalo
gaminimas ir
ragavimas
Kontaktai: VŠĮ
"Taktinio mokymo
centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,
www.saudykla.com

Dūminė pirtis
VŠĮ "Taktinio mokymo
centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,
www.saudykla.com
Pirtis
„Klumpės malūnas“
Klumpės vs.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt
Dviračių nuoma
„Klumpės malūnas“
Klumpės vs.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt
Žvejyba
„Klumpės malūnas“
Klumpės vs.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt
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 Siūloma restauruoti Belvederio dvarą ir pritaikyti jį turizmui. Griežtinti atsakomybę
savininkams už netinkamą dvaro priežiūrą.
 Šalia dvaro įrengti informacinį stendą su pagrindiniais dvaro istoriniais faktais.
 Prie Padubysio malūno, nepriplaukus užtvankos, slėnyje dešinėje įrengti
automobilių sustojimo aikštelę ir poilsio aikštelę (pavėsinės, stalai, suolai,
tualetas).
 Organizuoti turistą traukiantį renginį: „Išgyvenimo programa“ - nuo ekstremalaus
šaudymo koviniais ginklais iki humoristinių rungčių. Išgyvenimo užsiėmimai vyksta
su ugnies užkūrimu naudojant cukrų, kalio permanganatą, antifrizą ir kitas
priemones. Norėdamas išlikti, turistas, turi orientuotis aplinkoje ir gebėti susirasti
maisto bei jį pasigaminti. Siūloma turistams organizuoti kovas Dubysos upėje
plaukiant baidarėmis.
 Klumpės malūno savininkams siūloma įrengti parodomąjį sodą, daržą.

2.4.2. Turistinis kelias (II alternatyva)
1 diena.
1.Viešvilė kažkada tai buvęs gražiausias ir labiausiai išpuoselėtas miestelis visame
Klaipėdos krašte. Vietiniai žmonės dar puikiai prisimena didžiules klombas, kur žydėdavo
įvairiausios kitur nematytos gėlės. Viešvilė turisto akį džiugina Viešvilės žuvitakiu. Tai –
vienas pirmųjų Lietuvoje ir vienas gražiausių žuvims įrengtų praėjimo takų per užtvanką.
Šiandien tai viena gražiausių Viešvilės miestelio vietų. Čia pirmąją užtvanką mena
naujasis krioklys, kurio vandenys šniokšdami krenta žemyn, o tolyn nuvingiuojantis,
kaskadomis krentantis Viešvilės upelis traukia pravažiuojančiųjų dėmesį ir vilioja sustoti.
Viešvilė garsi Karšuvos giria. Girioje galima rasti žemynines kopas, pelkes ir raistus. Čia
gyvena stambieji Lietuvos gyvūnai – briedžiai, elniai, šernai, lūšys. Pačiame miestelyje yra
du namai, įtraukti į saugotinų architektūrinių namų sąrašą – tai Vaikų globos namų
pastatas (buvę teismo rūmai) ir senasis mokyklos namas.
24 lentelė. Viešvilės lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Karšuvos
giria:
Naudvario
kapinynas,
Bukų giraitė

Žuvitakis

Papildomas
produktas

Maitinimas

Apgyvendinimas

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos

Viešvilės
bendruomenės
centras
(Žuvienė)
Adresas:
Viešvilė,
Jurbarko r.,
Valdemaras
Strikas. Tel. 8
618 32 487, 8
686 49 426.
„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
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Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos
virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

 Centrinėje gatvėje reikalinga viešojo maitinimo įstaiga su tualetu.
2.Smalininkai – nesenas miestelis, esantis ant Nemuno kranto, santakoje su
Šventosios upeliu, turintis labai turiningą istorinę praeitį. Čia Prūsijos skalvių tautos žemė.
Kryžiuočių ordinui užgrobus Prūsiją ir sunaikinus prūsų tautas ir nuolat puldinėjant Lietuvą,
lietuviai buvo priversti 1422 metais sudaryti Melno taikos sutartį. Po sutarties Lietuvos riba
su ordinu ėjo šalia Smalininkų Šventosios upeliu. Ši vieta vėliau tapo valstybine siena tarp
Rusijos ir Vokietijos imperijų. Čia prasidėjo abu pasauliniai karai. Tačiau abiejose sienos
pusėse gyveno lietuviai, kurių kultūrą įtakojo ir svetimšalių papročiai ir gyvenimo būdas.
25 lentelė. Smalininkų lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Senovinės
technikos muziejus
Smalininkų
gyvenvietė, Justino
Stonio sodyba,
Jurbarko r. Tel.:
(8~650) 35586,
www.techmuziejus.lt.

Ąžuolų alėja
(Per Smalininkus
einanti pagrindinė
Nemuno gatvė)

Papildomas
produktas

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g.
30,
Smalininkai,
Jurbarko r.
Tel. (8656)
29946
(tradicinės
lietuviškos
virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

„ Margynė“ - Endriušių
k., Smalininkų sen.,
Jurbarko r.,
Tel./faks. (8 447) 72 934,
(8 686) 10 574

Kavinė „Dalios
užeiga“,
Smalininkai,
Smalininkų
sen.,,
Jurbarko raj.
Tel. (8682)
17376

Andželikos Ašmonienės
sodyba, Nemuno g. 43,
Smalininkai, LT-74223,
Jurbarko r.,Tel./faks. (8
447) 56 415, (8 615) 66
341,El. p.
as.andzelika@gmail.com
Svetainė:
www.smalininkuose.lt

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Žirgynas
Ovidijaus Janavičiaus
žirgynas, Smalininkai,
Jurbarko r., tel./faks.: (8
447) 56 358, 8 699 10
882, 8 685 01 229, el. p.
smalhorses@gmail.com

Kartingai
Smalininkų kartodromas
Stoties g. 13,
Smalininkai, Jurbarko r.,
tel. +370 620 86666,
+370 677 64677
el.p. info@rkv-racing.lt
www.rkv-racing.lt
Pirtis, baseinas
Andželikos Ašmonienės
sodyba
Nemuno g. 43,
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Smalininkai, LT-74223,
Jurbarko r.,
Tel./faks. (8 447) 56 415,
(8 615) 66 341,
El. p.
as.andzelika@gmail.com
Svetainė:
www.smalininkuose.lt

• Smalininkuose, šalia Ąžuolų alėjos pastatyti informacinę lentą su objekto aprašymu.
• Ąžuolų alėjai, pasitelkus etnologus, istorikus, kultūrologus, sukurti legendą, kuri trauktų
turistus atvykti ir įtrauktų juos.
• Technikos muziejus neišnaudoja visų savo galimybių. Siūloma rekonstruoti esamus
pastatus, įsirengti angarus, technologines stogines, internetinėje svetainėje įrengti
videoturą. Technikos muziejaus savininkams siūloma kartu organizuoti turistų priėmimą
su Smalininkų tautinio, kulinarinio paveldo bendruomene ir kartu pristatyti senuosius
amatus bei kulinarinio paveldo patiekalus.
• „Margynė“ sodyboje užsiimti žemdirbystės, sodininkystės pritaikymu turistų pritraukimui.
Įsirengti kempingą. Sodybos šeiminkams siūloma įgyti kompetencijų Mažosios Lietuvos
kultūros pristatymui turistams, seminaruose bei mokymuose. Susitvarkyti teritoriją,
išsivalyti mišką, pasistatyti pirtį, užtvanką, įsiveisti žuvų.
3.Jurbarkas. Tai miestas, kuris patyrė daug gilių skausmų. Pirmą kartą Jurbarkas
minimas 1259 m. kuomet ant Šv. Jurgio kalno buvo pastatyta Georgenburgo pilis. 1382 m.
pavasarį puldamas kryžiuočių Jurgenburgo pilį Kęstutis pirmą kartą Lietuvos kariuomenės
istorijoje panaudojo bombardas. Kovos tarp lietuvių ir vokiečių pilių vyko iki XV amžiaus,
kol po Žalgirio mūšio kryžiuočiai vietovę paliko. Pasibaigus karams ėmė augti gyvenvietė.
XIV a. Jurbarkas tapo karališkuoju dvaru, XV–XVI a. buvo prekybos centras su muitine
prie Nemuno. 1611 m. suteiktos Magdeburgo teisės ir Jurbarko herbas – trys lelijos
raudoname skyde. XIX a. pastatyti dvaro rūmai, kuriuos kiekvienas turistas gali aplankyti ir
pasijusti to meto gyventoju. 1940 m. miestą nusiaubė gaisras, sudegė apie 400 namų.
Jurbarke per Nemuną nutiestas ilgiausias Lietuvoje automobilių tiltas.
26 lentelė. Jurbarko lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Jurbarko
krašto
muziejus

Papildomas
produktas
Grybo
muziejus

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Rytas“, kavinėbaras, D.
Žemaitienės IĮ
Vytauto Didžiojo g.
38A, LT- 74168
JURBARKAS (447) 53783

Viešbutis
„Jurbarkas“, Dariaus
ir Girėno g. 98,
Jurbarkas, Tel./faks.
(8 447) 51 646, 8
676 38 025, El.p.
info@hoteljurbarkas.l
t,
www.hoteljurbarkas.lt

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Plukdymas kateriu, valčių
nuoma, pramoginio katerio
nuoma. Osvaldas Kasputis,
Vakaro g. 13, Jurbarkas, tel.
8 686 56 394, el.p.
osvaldas@zebra.lt
Plukdymas laivu į Nidą
(Maršrutas: Jurbarkas-NidaJurbarkas
)
Kontaktai:
Algimantas Lužas 8 655
71755,
El.
paštas:
algimantas.luzas@gmail.co
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Jurbarko
dvaras

Medžio
drožyba
(Juozas
Videika,
Jurbarkai,
Jurbarko r.)

Kavinė „Pas Rūtą“,
Daukanto g. 86/
Dariaus ir Girėno g.
115, Jurbarkas, Tel.
(8699) 40046

Nijolės Koryznienės
nakvynė ir pusryčiai,
Liepų g. 19, LT74210 Jurbarkas,
Tel. (8 447) 55 534,
(8 618) 25 589

Greitas maistas
„Rollin“ Kauno g.
40, Jurbarkas, Tel.
(8686) 63000.

„Jurodis“
Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen.,
Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230,
(8 650) 91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.o
mnitel.net
Svetainė:
www.gasthaus.lt

Boulingo kavinė,
Dariaus ir Girėno g.
5A,
Jurbarkas, tel. (8
447) 51 085

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Eugenijos Vigelienės
nakvynė ir pusryčiai,
Birutės g. 3, LT74133 Jurbarkas,
Tel. (8 447) 71 308,
(8 613) 66 856,
El. p.
miniviesbutis@gmail.
com, http://www.bbjurbarkas.lt/
Edmundo
Stankevičiaus
nakvynė ir pusryčiai,
Purienų g. 39, LT74135 Jurbarkas,
Tel. (8 605) 90 993

m
Boulingas
Dariaus ir Girėno g. 85A,
Jurbarkas, tel. (8 447) 51
085

Dviračių nuoma,
Dviračių parduotuvė ir
remontas. M.Valančiaus g.
4, Jurbarkas,
tel. (8 447) 71 660.
„ Jurodis“, Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230, (8 650)
91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.omnitel.n
et. www.gasthaus.lt
Elena Rūta Lėvartienė
Vilniaus g. 9, LT-74127
Jurbarkas,
Tel. (8 447) 55 928, (8 683)
17 384
Tankodromas
74221, Žirniškiai, Jurbarko
raj,
Tel. (8-678) 81155,
http://www.tankodromas.com

Pirtis
„ Jurodis“ Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230, (8 650)
91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.omnitel.n
et
Svetainė: www.gasthaus.lt
Edmundas Stankevičius,
Purienų g. 39, LT-74135
Jurbarkas,
Tel. (8 605) 90 993
Eugenija Vigelienė, Birutės
g. 3, LT-74133 Jurbarkas,
Tel. (8 447) 71 308, (8 613)
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66 856,
El. p.
miniviesbutis@gmail.com
Svetainė: http://www.bbjurbarkas.lt/
„Karšuva“,
V. Kudirkos g. 11,
Jurbarkas, tel. 8
652 76 696
el. p.
geliuksus@gmail.c
om

Elenos Rūtos
Lėvartienės nakvynė
ir pusryčiai, Vilniaus
g. 9, LT-74127
Jurbarkas,
Tel. (8 447) 55 928,
(8 683) 17 384

„Liuksas“, Vytauto
Didžiojo g. 8A,
Jurbarkas, tel. (8
447) 71 908,
8 650 99 666
el. p.
geliuksus@gmail.c
om
„Lairas“, Sodų g. 2,
74408 Jurbarkas,
Tel. (8 447) 51331
El. p.
uablairas@gmail.co
m
Šašlykinė
„Prieplauka“,
Tilžės g. 15,
Jurbarkas,
tel. (8 447) 71 762,
8 650 98 944

Svečių namai
„Mituva, Girdžiai, tel.
(8 698) 05306, (8447 49707),
www.mituva.lt
El. p.
mituva@pulapiai.lt

Jodinėjimas žirgais,
„ Jurodis“ Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230, (8 650)
91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.omnitel.n
et,
www.gasthaus.lt
Žvejyba, medžioklė
„ Jurodis“ Naujasodžių k.,
Jurbarkų sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 447) 52 230, (8 650)
91 000
El.p.
kristina@jurbarkas.omnitel.n
et, www.gasthaus.lt
Baidarių nuoma,
Adresas: Nemuno g. 8,
Jurbarkas , Tel. +370 686
56394

"Cepelininė",
Adresas: Vytauto
Didžiojo g. 5B,
Jurbarkas,
Tel. (8-640) 16640






Jurbarke pastatyti nuorodas nuo pagrindinės gatvės link siūlomų pagrindinių ir
papildomų lankytinų objektų.
Jurbarko krašto muziejuje siūloma, kartu su nuolatinėmis parodomis „Jurbarko
dvaro ir miesto 19 a. pab. – 20 a. per.“ bei „Lietuvių – kryžiuočių kovos
Panemunės medinėse pilyse“ turistams rengti įtraukiančius spektaklius šiomis
temomis kooperuojantis su svečių namų „Mituva“ savininkais ir įtraukiant to meto
kulinarinio paveldo patiekalų gaminimą bei ragavimą.
Jurbarko dvare įrengti kino studiją bei rodyti senuosius filmus apie Jurbarko krašto
žmonių gyvenimą.
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„Jurodis“ sodybos savininkams siūloma virtuvę papildyti papildoma įranga,
duonkubiliu, kad būtų galimybės turistams patiems stebėti ir gaminti senovės
kulinarinio paveldo patiekalus.
Medžio drožybos meistrui siūloma pasistatyti namelį – pavėsinę, kuriame galėtų
demonstruoti amatą visų sezonų metu.

4.Šilinė - tai kaimelis Jurbarko rajone. Šilinė garsi Šilinės smukle, t.y. XVIII a.
architektūros paminklas. Šiuo metu smuklėje įsikūrusi Panemunių RP direkcija ir
informacinis centras, senovinių žvejybos įrankių muziejus. Šilinėje yra puikiai rengta
stovyklavietė „Medaus slėnis“, kurioje galima apsistoti ir pramogauti, poilsiauti. Į rytus, link
Panemunės pilies, veda pažintinis pėsčiųjų takas, vadinamas Šilinės ąžuolynu.
27 lentelė. Šilinės lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Buvusi
Šilinės
smuklė
(muziejus)

Papildomas
produktas

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Kempingas ir namelis
„Medaus slėnis“,
Ovidijus Jasinskas
Šilinės k.,
Skirsnemunės sen.,
Jurbarko r.,Tel. (8
640) 32 128, El. p.
ovismedus@gmail.co
m, www.medausslenis.lt

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Pirtis
„Medaus slėnis“
Ovidijus Jasinskas
Šilinės k., Skirsnemunės
sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 640) 32 128
El. p.
ovismedus@gmail.com,
www.medaus-slenis.lt

Dviračių nuoma
„Medaus slėnis“
Ovidijus Jasinskas
Šilinės k., Skirsnemunės
sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 640) 32 128
El. p. ovismedus@gmail.com
Svetainė: www.medausslenis.lt
Žvejyba
„Medaus slėnis“
Ovidijus Jasinskas
Šilinės k., Skirsnemunės
sen., Jurbarko r.,
Tel. (8 640) 32 128
El. p. ovismedus@gmail.com
Svetainė: www.medausslenis.lt




Šilinės ąžuolų giraitės poilsio zonoje reikalingas tualetas.
Įvertinus, tai, kad turistams reikia įsitraukimo siūloma „Medaus slėnis“ savininkams
įkurti namelį - muziejų, kuriame būtų vedamos turistams edukacinės programos
bitininkystės klausimais, parodyti žmonėms, kaip pakeisti baltąjį cukrų į sveiką
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ekologišką produktą. Siūloma gaminti ir parduoti ekologiškus odos priežiūros
gaminius, gaminti muilą panaudojant bičių produktus.

5.Pilis1. Nuo XVI a. vietovė vadinta Panemune pagal šalia tekantį Nemuną. Vėliau ji
imta vadinti Zamkumi pagal stovėjusią pilį (lenk. zamek – „pilis“). XX a. pradžioje čia
įsikūrę saleziečiai pilies parke aptiko du kalnelius ir paskelbė, kad viename jų palaidotas
Ldk Vytenis, o kitame – jo žmona. Tuomet prigijo Vytėnų vardas. XX a. 2-ojoje pusėje
adaptuotas Zamkaus vardas lietuvių kalbai ir gyvenvietė pavadinta tiesiog Pilimi. Vietovės
įžymybė – renesansinė Vytėnų pilis (arba Panemunės pilis; pastatyta 1610 m.). Iki šių
dienų išlikęs parkas su tvenkinių kaskadų sistema, puikus vaizdas turisto akiai.
28 lentelė. Pilis 1 lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Panemunės
pilis ir
parkas

Papildomas
produktas

Maitinimas
Kavinė „Prie
pilies“
Pilies I k.,
Skirsnemunės
sen., Jurbarko r.
sav., LT-74464,
tel. 8 620 86656

Apgyvendinimas
„Vila Bisena“,
Jurbarko r. sav.,
Skirsnemunės sen.,
Kartupėnų k., Tel.
+37044741685; mob.
tel. +370-678-37650.
el. p. :
vila.bisena@gmail.com.
http://vilabisena.lt.

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Jodinėjimas žirgais
Arūno Rukšnaičio žirgynas,
Pilies I k., Skirsnemunė,
Jurbarko r.,
tel. 8 681 46 665

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos
virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

 Kavinės „Prie Pilies“ savininkams įsirengti lauko staliukus, kad galėtų priimti
lankytojus lauke, kuomet kavinė užsakyta.
 Siūloma įrengti tualetą šalia Panemunės pilyje.
 Siekiant mažinti sezoniškumo įtaką Jurbarko rajono turizmui, siūloma organizuoti
Panemunės pilies parke renginį „Kalėdos Panemunės pilyje“. Organizuoti Kalėdų
eglės puošimą ir įžiebimą, įtraukiant turistų bėgimo varžybas.
 Pilyje organizuoti įtraukiančius renginius: „Įspūdingos kryžiuočių kovos“. Renginio
metu suteikti galimybę stebėti mūšius ir įtraukti turistus į mūšio lauką (atraktyviai
jodinėti). Turistai turi pasijusti tarsi kryžiuočiai dalyvaujantys mūšyje. Siūlyti
turistams jojimo pamokas kooperuojantis su Arūno Rukšnaičio žirgynu. Siūloma
surengti to meto ginklų parodą. Siūloma organizuoti medžioklę – varžybas
(šaudymas iš lankų). Rodyti bei leisti išbandyti to meto amatus įtraukiant rajono
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amatininkus bei gaminti ir ragauti to meto kulinarinius patiekalus įtraukiant rajono
kulinarinio paveldo puoselėtojus.
 Renginys: „Jurbarkas LDK laikais“. Siūlyti kasmetinį renginį norintiems patirti to
meto gyvenimą. Turistas turi pajusti, kaip to meto, tos vietovės gyventojai
maitinosi, rengėsi, gyveno, kuomet lietuviai kovojo su kryžiuočiais. Į šį renginį
integruoti agroturizmo įmones, rajono amatininkus, kulinarinio paveldo
puoselėtojus. „Jurbarkas LDK laikais“ – tai inscenizuota programa - spektaklis,
tačiau puikiai įtraukianti turistus. Turisto laukia patirtis, turistas turi būti priimtas į
autentišką vietovę, atrasti to meto istorijas, legendas, meną, senovinius ritualus ir
tradicijas, patirti jaudinančią senovės dainą ar šokį. Turistas gali stebėti karių
mokymus su tradiciniais ginklais, žiūrėti audimo ir kitus amatus, išgirsti kaip
gyventojai pasakoja savo protėvių istoriją, susipažinti su senovės sodininkystės
praktika (įtraukti agroturizmo sodybas). Siūloma kartu gaminti valgį ir
vakarieniauti.
 Sodybos „Vila Bisena“ šeimininkams siūloma teikti agroturizmo paslaugas:
žemdirbystę, gyvulininkystę. Šiltnamio įkūrimas, veikiančio ištisus metus, leistų
sumažinti sezoniškumo poveikį ir leistų turistui įsitraukti į agroturizmo veiklas. Vila
Bisena šeimininkams siūloma įsirengti senovinį pečių, kad būtų galimybė gaminti to
krašto senovės patiekalus ir leisti tai išbandyti turistui.

49 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
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http://www.historic-scotland.gov.uk/hsevents14.pdf (Škotija)

50 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://blacktiemagazine.com/co_hosted_events/Jousting.htm (Jungtinės Amerikos valstijos)

51 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.historic-scotland.gov.uk/hsevents14.pdf (Škotija)
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52 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.timetravel-britain.com/articles/travel/fairs.shtml (Anglija)

53 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.historic-scotland.gov.uk/hsevents14.pdf (Škotija)
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54 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.historic-scotland.gov.uk/hsevents14.pdf (Škotija)

55 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.coventrytelegraph.net/news/coventry-news/picture-special-knights-wow-families-3026087
(Anglija)
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56 Pav. Renginys „Įspūdingos kryžiuočių kovos“
http://www.heart.co.uk/kent/events/going-out/take-look-around-dover-castle/3/#gallery (Anglija)

57 Pav. Įtraukiantis turistus renginys Naujojoje Zelandijoje
http://www.mydestination.com/rotorua/travel-articles/722779/experiencing-new-zealand-maoriculture (Naujoji Zelandija)
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58 Pav. Įtraukiantis turistus renginys Naujojoje Zelandijoje
http://www.mydestination.com/rotorua/travel-articles/722779/experiencing-new-zealand-maoriculture (Naujoji Zelandija)

59 Pav. Įtraukiantis turistus renginys Anglijoje
http://www.timetravel-britain.com/articles/travel/fairs.shtml (Anglija)
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60 Pav. Įtraukiantis turistus renginys Anglijoje
http://www.timetravel-britain.com/articles/travel/fairs.shtml (Anglija)
7.Raudonė. Miestelį garsina Raudonės pilis. Iš pilies bokšto viršūnės atsiveria
gražios Raudonės apylinkės. Greta – senas parkas, kuriame stovi legendomis apipintas
Gedimino ąžuolas. Netoli ąžuolo kyla nedidelis medžiais apaugęs kalnelis, Beždžionkalniu
vadinamas. Legendoje sakoma, kad vienas dvarponis turėjęs beždžionėlę, kurią labai
mylėjęs. Šiai mirus, ponas gražiai palaidojo ir kapo vietoje supylė kalnelį. Čia gausu
poilsiui skirtų vietų – Šaulių aikštė, Draugystės kalnas, Meilės kalnas. Parke auga sena
devynių kamienų liepa. Jos šakose dviejų metrų aukštyje yra įaugęs geležinis strypas.
Pagal žmonių pasakojimus Raudonės ponai čia rišdavę ir plakdavę baudžiauninkus. Prie
tvenkinio išlikęs mūrinis malūnas. Pilies bokšte įrengta paroda, nuo kurios matomas
Nemuno slėnis iš viršaus.
29 lentelė. Raudonės lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Raudonės
pilis ir
parkas

Papildomas
produktas
Kalvystės
amatas
(Edmundas
Štulas,
Raudonės
sen.,
Vencloviškių
km.)

Maitinimas

Apgyvendinimas

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Stasio Balsevičiaus
sodyba, Kaštonų g.
5, Raudonė, LT74057 Jurbarko raj.,
Tel. (8 447) 45 367,
(8 676) 28 552,
faks. (8 447) 70
166,
raudoneje@gmail.c
om;
www.raudoneje.lt

Aktyvios / laisvalaikio
paslaugos
Dviračių nuoma
Stasio Balsevičiaus sodyba
Kaštonų g. 5, Raudonė, LT74057 Jurbarko raj., Tel. (8
447) 45 367, (8 676) 28 552,
faks. (8 447) 70 166,
raudoneje@gmail.com,
www.raudoneje.lt

Žvejyba
Stasio Balsevičiaus sodyba
Kaštonų g. 5, Raudonė, LT74057 Jurbarko raj., Tel. (8
447) 45 367, (8 676) 28 552,
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faks. (8 447) 70 166,
raudoneje@gmail.com,
www.raudoneje.lt
Pirtis
Stasio Balsevičiaus sodyba
Kaštonų g. 5, Raudonė, LT74057 Jurbarko raj., Tel. (8
447) 45 367, (8 676) 28 552,
faks. (8 447) 70 166,
raudoneje@gmail.com,
www.raudoneje.lt




Rekonstruoti pilies malūną, atgaivinti jo darbą ir jį pritaikyti turistų lankymui.
Siekiant pritraukti lankytojus, kalvystės meistrui siūloma įkurti svirne muziejų- salelę.

8.Veliuona – vienas seniausių, gražiausių ir įdomiausių Lietuvos miestelių.
Archeologai aptiko pėdsakų, kad žmonių čia gyventa net prieš 10 tūkstančių metų. Apie tai
byloja radiniai iš akmens amžiaus stovyklų. 1291 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose
paminėta čia stovėjusi garsioji Junigedos pilis, nuo 1315 m. vadinama jau Veliuonos pilimi.
XIII-XIV a. ji – stipriausia ir atkakliausiai ginta Lietuvos pilis, svarbiausias lietuvių kovų su
kryžiuočiais gynybinis įtvirtinimas.
30 lentelė. Veliuonos lankytini objektai
Pagrindinis
produktas
Veliuonos
piliakalniai

Veliuonos
dvaras ir
parkas
Muziejaus
g. 2, LT74442,
Veliuona,
Jurbarko raj.
Tel. 8 617
32811. El.
paštas:
angeleoster
@gmail.

Papildomas
produktas
Veliuonos
krašto
muziejus,
Muziejaus g. 2,
LT-74442,
Veliuona,
Jurbarko raj. Tel.
8 617 32811. El.
paštas:
angeleoster@gm
ail.
Keramika
(senieji amatai)
Angelė
Orlovskytė,
Veliuona)

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kavinė- baras
„Svetainė“, Dariaus
ir Girėno g. 7, LT74440, Veliuona.
Tel. 8 650 40888.

Živilės
Simanavičienės
sodyba,
Dariaus ir Girėno g. 2,
LT-74440 Veliuona,
Tel. (8 650) 33 301,
(8 650) 33 302, (8
447) 42 889

„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Česlovo Letuko
sodyba, Klangių k.,
Veliuonos sen.,
Jurbarko r., Tel. (8
447) 42 680,(8 616)
84 391; El.p.
letauskas@gmail.com

Aktyvios/laisvalaikio
paslaugos
Dažasvydis
Asociacija „Veliuonos
šeimų laisvalaikio klubas“
Dariaus ir Girėno g. 1,
Veliuona, Jurbarko raj.
Tel.: 8-614-21274, 8-61603109
El.p.:
airidas76@gmail.com
www.veliuonoskrastas.lt
Pirtis
Česlovo Letuko sodyba,
Klangių k., Veliuonos sen.,
Jurbarko r., Tel. (8 447) 42
680,(8 616) 84 391; El.p.
letauskas@gmail.com

Živilė Simanavičienė,
Dariaus ir Girėno g. 2, LT74440 Veliuona,
Tel. (8 650) 33 301, (8
650) 33 302, (8 447) 42
889
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Stovyklavietė ir
namelis "Gandro
pėda"
(Klangių kaime,
Veliuonos seniūnija,
Jurbarko raj.)
8 (614) 21274; 8
(682) 90625El. p.
airidas76@gmail.com
.svetlauskiene@gmail
.com
www.veliuonoskrasta
s.lt

Macrame ir
siūlų pynimas
(Irma
Svetlauskienė,
Veliuona))

Veliuonos
bažnyčia







Biliardas
Živilė Simanavičienė,
Dariaus ir Girėno g. 2, LT74440 Veliuona,
Tel. (8 650) 33 301, (8
650) 33 302, (8 447) 42
889

Žalvario
meistrystė
(Rimantas
Ordinas,
Pakalniškių km.,
Veliuonos sen.)

Veliuonos dvaras yra kritinės būklės, reikalinga restauracija. Veliuonos dvaro
teritoriją sutvarkyti, įrengti informacinį stendą su pagrindiniais dvaro istoriniais
faktais. Įvertinus tai, kad Veliuonos dvaras yra privatus ir Jurbarko rajono
savivaldybė neturi įgaliojimų jo tvarkymui, siūloma Veliuonos krašto muziejų perkelti
į kitas patalpas arba griežtinti atsakomybę savininkams už netinkamą dvaro
priežiūrą.
Įrengti miestelyje tualetą.
Žalvario meistrui siūloma pasistatyti namelį – pavėsinę, kuriame būtų galima
demonstruoti amatą visų sezonų metu.
Siūloma kooperuotis žalvario meistrui, tradicinės ir juodosios keramikos bei
rankdarbių amatininkėms įkurtame amatų centre ir dalyvauti rajone vykstančiuose
renginiuose, kurių metu demonstruotų ir leistų išbandyti žalvario amatą.

2 diena.
Seredžius ir plaukimas baidarėmis maršrutu Klumpės malūnas – Padubysio
malūnas (Išgyvenimo programa). Nemuno ir Dubysos, apdainuotos Maironio posmuose,
santakoje įsikūręs legendomis apipintas Seredžiaus miestelis, kurį visoje Lietuvoje garsina
piliakalnis, Palemono kalnu vadinamas. 13 amžiuje, ant Seredžiaus piliakalnio iškilo
medinė Pieštvės pilis, iškentusi daugybę kryžiuočių ordino antpuolių. Palemono kalnas,
ant kurio ir stovėjo pilis, manoma, buvo laikoma šventa senovinių apeigų vieta. 1363 m.
Pieštvės pilis buvo sudeginta. Seredžiuje turistui būtina pamatyti Palocėlių piliakalnį,
Belvederio dvarą, Seredžiaus krašto muziejų. Padubysys įsikūręs 4 km į šiaurės rytus nuo
Seredžiaus, dešiniajame Dubysos krante. Čia privalu pamatyti išlikusį Padubysio dvaro
vandens malūną, kuris pastatytas 1920 m. ir patirti išgyvenimo natūralioje gamtoje
pojūčius.
31 lentelė. Antros dienos Seredžiaus lankytini objektai – Dubysa – „Išgyvenimo stovyklėlė“
Pagrindinis

Papildomas

Maitinimas

Apgyvendinimas

Aktyvios/laisvalaikio
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produktas
Palemono
piliakalnis
(Pieštvės pilis)

Nuo kelio
esančio šalia
„Klumpės
malūno“
sodybos iš ten
baidarėmis link
Padubysio
malūno
(plaukimas -3
val.) .
Padubysyje
laukia Padubysio
malūnas ir
„Išgyvenimo
stovyklėlė“
organizatoriai,
kurie pasiūlys
kartu patirti
nepakartojamų
įspūdžių
natūralioje
aplinkoje.
Kontaktai: VŠĮ
"Taktinio
mokymo
centras"
(Padubysio k.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,

produktas
„Smalininkų
šeimininkės“ Nemuno g. 30,
Smalininkai,
Jurbarko r. Tel.
(8656) 29946
(tradicinės
lietuviškos
virtuvės
puoselėjimas,
mobilus
aptarnavimas)

Stovyklavietė (jurtos)
Kontaktai: VŠĮ "Taktinio
mokymo centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen., Jurbarko
r.), Tel. +37068609118,
www.saudykla.com

paslaugos
Baidarės
VŠĮ "Taktinio mokymo
centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,
www.saudykla.com
„Klumpės malūnas“
Klumpės vs.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt

Stovyklavietė
„Belvederio sodai"
Belvederis, Seredžiaus sen.,
Jurbarko r. Tel. (8 698) 30251
El. p.
rimantas.zazeckis@gmail.com
Stovyklavietė veikia birželiolapkričio mėn.
Klumpės malūnas,
Seredžiaus sen., Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt

Šaudykla
Kontaktai: VŠĮ
"Taktinio mokymo
centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,
www.saudykla.com
Išgyvenimo stovyklėlė:
- Ugnies įžiebimas
panaudojant 4- 6
ugnies įžiebimo
priemones
- Orientavimasis
aplinkoje
panaudojant
parankines
priemones
(adatos
panaudojimas)
- 12-16 rūšių
žolelių arbatos
virimas
- Žalvario amžiaus
patiekalo
gaminimas ir
ragavimas
Kontaktai: VŠĮ
"Taktinio mokymo
centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,
www.saudykla.com
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Dūminė pirtis
VŠĮ "Taktinio mokymo
centras" (Padubysio
k., Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.), Tel.
+37068609118,
www.saudykla.com
Pirtis
„Klumpės malūnas“
Klumpės vs.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt
Dviračių nuoma
„Klumpės malūnas“
Klumpės vs.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt
Žvejyba
„Klumpės malūnas“
Klumpės vs.,
Seredžiaus sen.,
Jurbarko r.
Tel. (8 686) 78 717,
El. p. info@klumpe.lt

 Prie Padubysio malūno, nepriplaukus užtvankos, slėnyje dešinėje įrengti
automobilių sustojimo aikštelę ir poilsio aikštelę (pavėsinės, stalai, suolai,
tualetas).
 Organizuoti turistą traukiantį renginį: „Išgyvenimo programa“ - nuo ekstremalaus
šaudymo koviniais ginklais iki humoristinių rungčių. Išgyvenimo užsiėmimai vyksta
su ugnies užkūrimu naudojant cukrų, kalio permanganatą, antifrizą ir kitas
priemones. Norėdamas išlikti, turistas, turi orientuotis aplinkoje ir gebėti susirasti
maisto bei jį pasigaminti. Siūloma turistams organizuoti kovas Dubysos upėje
plaukiant baidarėmis.
 Klumpės malūno savininkams siūloma įrengti parodomąjį sodą, daržą.

2.5. Turistinio kelio alternatyvų plėtros pasiūlymai ir investicijų poreikis
2.5.1. Turistinio kelio (I alternatyvos) plėtros pasiūlymas
 Viešvilėje Šalia buvusių teismo rūmų pastatyti informacinę lentą su šio pastato
istorija.
 Viešvilės centrinėje gatvėje reikalinga viešojo maitinimo įstaiga su tualetu.
 Smalininkuose, šalia Ąžuolų alėjos pastatyti informacinę lentą su objekto
aprašymu.
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Ąžuolų alėjai, pasitelkus etnologus, istorikus, kultūrologus, sukurti legendą, kuri
trauktų turistus atvykti ir įtrauktų juos.
 Jurbarke pastatyti nuorodas nuo pagrindinės gatvės link siūlomų pagrindinių ir
papildomų lankytinų objektų.
 Įrengti audiogidus Grybo muziejuje ir Šv.Trejybės bažnyčioje.
 Jurbarko krašto muziejaus internetinėje svetainėje įrengti videogidą.
 Rengti įtraukiančius turistą spektaklius Jurbarko krašto muziejuje
 Įrengti kino studiją Jurbarko dvare bei rodyti senuosius filmus apie Jurbarko krašto
žmonių gyvenimą.
 Įrengti tualetą Šilinės ąžuolų giraitės poilsio zonoje.
 Įrengti tualetą Panemunės pilyje.
 Panemunės pilyje siekiant mažinti sezoniškumo įtaką Jurbarko rajono turizmui,
siūloma organizuoti pilies parke renginį „Kalėdos Panemunės pilyje“. Organizuoti
Kalėdų eglės puošimą ir įžiebimą, įtraukiant turistų bėgimo varžybas.
 Panemunės pilyje organizuoti įtraukiantį renginį: „Įspūdingos kryžiuočių kovos“,
kooperuojantis su Arūno Rukšnaičio žirgynu, vietos amatininkais, kulinarinio
paveldo puoselėtojais.
 Panemunės pilyje organizuoti įtraukiantį renginį: „Jurbarkas LDK laikais“.,
kooperuojantis su vietos amatininkais, kulinarinio paveldo puoselėtojais,
agroturizmo paslaugų teikėjais.
 Raudonės pilies infrastruktūrą pritaikyti tautinio paveldo puoselėjimui
(amatininkystei, kulinarinio paveldo puoselėjimui, agroturizmo paslaugų
pristatymui) ir įkurti tautinio paveldo centrą. Centre adaptuoti tokią prekių bei
paslaugų veiklą, kurioje pirmenybė būtų teikiama aplinkos neteršiantiems
produktams. Adaptuoti priemones bei instaliuoti atitinkamas sistemas, kad
sumažėtų bendras energijos ir vandens sunaudojimas, stengtis pereiti prie
atsinaujinančių energijos šaltinių. Užtikrinti kokybišką patalpų termoizoliaciją,
siekiant išvengti šilumos nuostolių, naudoti taupiąsias lemputes apšvietimui bei
mažo galingumo elektrinius prietaisus.
 Veliuonos dvaro teritorijoje įrengti informacinį stendą su pagrindiniais dvaro
istoriniais faktais.
 Įvertinus, kad Veliuonos dvaras yra privatus ir Jurbarko rajono savivaldybė neturi
įgaliojimų jo tvarkymui, siūloma Veliuonos krašto muziejų perkelti į kitas patalpas.
 Veliuonoje įrengti tualetą.
 Veliuonos bažnyčioje įrengti audiogidą.
 Šalia dvaro Belvederio dvaro įrengti informacinį stendą su išsamesniais dvaro
istoriniais faktais.
 Įrengti prie Padubysio malūno, nepriplaukus užtvankos, slėnyje dešinėje
automobilių sustojimo aikštelę ir poilsio aikštelę (pavėsinės, stalai, suolai,
tualetas).

32 lentelė. Turistinio kelio (I alternatyvos) plėtros pasiūlymo investicijų poreikis
Darbų pavadinimas

Mato

Kiekis

Vnt

VISO Lt be
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vnt
Informaciniai stendai
Informacinės lentelės, nuorodos
Maitinimo įstaiga su WC
Raudonės pilies rekonstrukcija/restauracija,
infrastruktūros sutvarkymas
Poilsio aikštelė prie Padubysio malūno
Stacionarus tualetas
Veliuonos krašto muziejaus perkėlimas į kitas
patalpas
Kino studija Jurbarko dvare
Automobilių stovėjimo aikštelė prie Padubysio
Audiogidas pastate
Internetinės svetainės atnaujinimas, videogido
sukūrimas

4
80
1

4500
750
447000

18000
60000
447000

vnt
vnt
vnt

1
1
3

6000000
1660
19000

6000000
1660
57000

vnt
vnt
vnt
vnt

1
1
1
3

300000
280000
350000
11000

300000
280000
350000
33000

vnt

2

26000

52000
7580660
26000

Inventorizacijos išlaidos
Darbų pridavimo organizavimas, projekto
vykdymo priežiūra
7%
10%
IŠ VISO
PVM
IŠ VISO

PVM

vnt
vnt
vnt

Viso statybos darbai

Techniniai ir darbo projektai
Užsakovo rezervas

kaina

21%

180000
530646
831731
9149037
1921298
11070335

2.5.2. Turistinio kelio (II alternatyvos) plėtros pasiūlymas
 Viešvilės centrinėje gatvėje reikalinga viešojo maitinimo įstaiga su tualetu.
 Smalininkuose, šalia Ąžuolų alėjos pastatyti informacinę lentą su objekto
aprašymu.
 Ąžuolų alėjai, pasitelkus etnologus, istorikus, kultūrologus, sukurti legendą, kuri
trauktų turistus atvykti ir įtrauktų juos.
 Jurbarke pastatyti nuorodas nuo pagrindinės gatvės link siūlomų pagrindinių ir
papildomų lankytinų objektų.
 Rengti įtraukiančius turistą spektaklius Jurbarko krašto muziejuje
 Įrengti kino studiją Jurbarko dvare bei rodyti senuosius filmus apie Jurbarko krašto
žmonių gyvenimą.
 Įrengti tualetą Šilinės ąžuolų giraitės poilsio zonoje.
 Įrengti tualetą Panemunės pilyje.
 Panemunės pilyje siekiant mažinti sezoniškumo įtaką Jurbarko rajono turizmui,
siūloma organizuoti pilies parke renginį „Kalėdos Panemunės pilyje“. Organizuoti
Kalėdų eglės puošimą ir įžiebimą, įtraukiant turistų bėgimo varžybas.
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 Panemunės pilyje organizuoti įtraukiantį renginį: „Įspūdingos kryžiuočių kovos“,
kooperuojantis su Arūno Rukšnaičio žirgynu, vietos amatininkais, kulinarinio
paveldo puoselėtojais.
 Panemunės pilyje organizuoti įtraukiantį renginį: „Jurbarkas LDK laikais“.,
kooperuojantis su vietos amatininkais, kulinarinio paveldo puoselėtojais,
agroturizmo paslaugų teikėjais.
 Veliuonos dvaro teritorijoje įrengti informacinį stendą su pagrindiniais dvaro
istoriniais faktais.
 Įvertinus, kad Veliuonos dvaras yra privatus ir Jurbarko rajono savivaldybė neturi
įgaliojimų jo tvarkymui, siūloma Veliuonos krašto muziejų perkelti į kitas patalpas.
 Veliuonoje įrengti tualetą.
 Įrengti prie Padubysio malūno, nepriplaukus užtvankos, slėnyje dešinėje
automobilių sustojimo aikštelę ir poilsio aikštelę (pavėsinės, stalai, suolai,
tualetas).
33 lentelė. Turistinio kelio (II alternatyvos) plėtros pasiūlymo investicijų poreikis
Darbų pavadinimas
Mato
Vnt
VISO Lt be
vnt
Kiekis
kaina
PVM
Informaciniai stendai
vnt
3
4500
13500
Informacinės lentelės, nuorodos
vnt
80
750
60000
Maitinimo įstaiga su WC
vnt
1
447000
447000
Poilsio aikštelė prie Padubysio malūno
vnt
1
1660
1660
Stacionarus tualetas
vnt
3
19000
57000
Veliuonos krašto muziejaus perkėlimas
vnt
1
300000
300000
Kino studija Jurbarko dvare
vnt
1
280000
280000
Automobilių stovėjimo aikštelė prie Padubysio
vnt
1
350000
350000
Internetinės svetainės atnaujinimas
vnt
1
26000
26000
Viso statybos darbai
1521660
Inventorizacijos išlaidos
26000
Darbų pridavimo organizavimas, projekto
vykdymo priežiūra
180000
Techniniai ir darbo projektai
7%
106516
Užsakovo rezervas
10%
183418
IŠ VISO
2017594
PVM
21%
423695
IŠ VISO
2441289

Apibendrinant, galima pasakyti, kad susipažinus su siūlomais turistams gamtiniais ir
kultūriniais objektais, tenka konstatuoti, kad nemaža dalis yra prastos fizinės būklės.
Dauguma į naująjį turistinį kelią įtraukti objektai įdomūs savo praeitimi ir kultūrine verte,
tačiau to dar nepakanka sėkmingam turistinio kelio funkcionavimui. Siūloma:
 Nurodyti visas kiekvienos turisto pravažiuojančios teritorijos apgyvendinimo, maitinimo
ir aktyvaus laisvalaikio paslaugas Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro
tinklalapyje. Įgyvendinant naują turistinį kelią orientuotis, kad turistas lengvai rastų
visus lankytinus objektus.
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Siekti, kad kiekvienas lankytinas objektas turėtų informacinę lentą su aprašytais
svarbiais objekto faktais. Turistas atvykęs savo automobiliu, turi turėti galimybę
suprasti kokią istorinę, kultūrinę reikšmę turi lankytinas objektas.
Kurti legendas lankytinų objektų patrauklumo didinimui, pasitelkiant etnologus,
kultūrologus, istorikus.
Kurti ir organizuoti patrauklius, įtraukiančius turistą tradicinius renginius, atspindinčius
Jurbarko krašto istoriją.
Pakoreguoti Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro tinklalpyje lankytinų objektų
programą. Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro internetinėje svetainėje yra
sukurta programa, kurioje galima rasti lankytinas vietas. Šiuo metu esanti programa
neleidžia savarankiškai turistui susigeneruoti maršruto. Siūloma pakoreguoti
programą, kad turistas galėtų pats susiplanuoti maršrutą. Paspaudęs ant lankytino
objekto turistas turi matyti patrauklią informaciją apie objektą ir turėti galimybę jį įtraukti
į savo maršrutą. Susigeneravus maršrutą, turi atsirasti galimybė jį atspausdinti
žemėlapyje su lankytinų objektų visa informacija, darbo laiku, vieta.
Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro internetinėje svetainėje lankytinų objektų
programa labai ilgai kraunasi, siūloma pagreitinti serverio darbą.
Pradėti aktyviai spręsti apleistų gamtos ir kultūros vertybių tvarkymo klausimą,
Skatinti agroturizmo paslaugas teikiančių sodybų, amatininkų ir kulinarinio paveldo
puoselėtojų kooperavimąsi.
Ieškoti investicijų, naujų finansavimo galimybių, kad į turistinį kelią įtraukti objektai ir jų
infrastruktūra būtų pritaikyti turistų poreikiams.
Siekti, kad didžioji dalis į turistinį kelią patenkančių objektų savyje jungtų pažinimo ir
edukacijos funkcijas bei turisto įtraukimo.
Siekti, jog objektuose esanti įranga būtų restauruota ir ją būtų galima demonstruoti
lankytojams.
Sukurti informacinių lentų, nukreipiančių kelio ženklų, rodyklių ir stendų prie lankomų
objektų sistemą, parengti nuorodas į kitus turistiniame kelyje siūlomus aplankyti
nesusijusius turistinius objektus.
Analizuoti ir remtis kitų šalių gerąją patirtimi puoselėjant ir pritaikant gamtinius bei
kultūrinius objektus.
Vykdyti tikslingą rėmimą orientuojantis į turistus, besidominčius tradicijomis, senaisiais
amatais, agroturizmo paslaugomis. Turistus sąlyginai galima suskirstyti į vaikų,
jaunimo, šeimų bei kultūriškai orientuotų žmonių grupes.

Siūlome pasirinkti 1 laternatyvos turistinio kelio plėtros pasiūlymą su pasiūlytų
lankytinų objektų tinkamos infrastruktūros sukūrimu: audio gidais, video gidais, Raudonės
pilies pritaikymu tautinio paveldėjimo puoselėjimo centrui, įtraukiančiais turistą renginiais.
Įrengti muziejuose, bažnyčioje audiogidai leistų ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistui
išklausyti įvairius pasakojimus apie Jurbarko rajono istoriją, legendas, muziejų eksponatus,
gyvenimą. Interaktyvaus videogido įrengimas sukurtų tam tikro laikmečio atmosferą bei
sužadintų turisto vaizduotę. Tautinio paveldo centro įkūrimas leistų iš kartos į kartą
perduoti patirtį ir specialius įgūdžius, palaikyti rajono gyvybingumą bei parodyti ne tik
Lietuvos, bet ir užsienio turistui rajono tautinio paveldo puoselėtojų veidą.
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Turistui svarbu jį įsitraukiančios veiklos, tad siūloma organizuoti studijoje pasiūlytus
įtraukiančius turistą renginius. Kaip parodė kokybinio tyrimo rezultatai, dauguma žmonių
vyksta į istorines, kultūrines, gamtines vietas tikėdamiesi kažko išmokti, sužinoti, taigi
edukacija yra pagrindinė, lankymosi tam tikrose vietose, funkcija. Svarbiausia lankytoją yra
užkabinti ir įtraukti. „Išgyvenimo programa“, kaip tik įgalintų turistą aktyviai veikti. Be to
privataus verslo siūlomų paslaugų įtraukimas į turistinį kelią leistų sukurti papildomų darbo
vietų. Vietos valdžios ir verslo partnerystė yra teritorijos sėkmės veiksnys, norint išgyventi
teritorijų kare dėl turisto. Šių subjektų bendradarbiavimas suteikia galimybę sužinoti apie
vietos gebėjimus, išteklius, galima rasti naujų galimybių ir vietos vystymo projektų.
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2.6. Turistinio kelio SSGG
34 lentelė. Jurbarko raj. turistinio kelio stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės
Stiprybės

Silpnybės

Jurbarko rajonas patrauklus autoturizmui savo Stipri sezoniškumo įtaka turizmo sektoriui,
gamtos ir kultūros objektais. Kraštovaizdis sąlygojanti lankytojų srauto sezoniškus
tinkamas įvairiapusiam turizmui plėtoti.
svyravimus.
Jurbarko rajone plačiai pristatomas krašto Nepakankamas gamtos ir kultūros išteklių
gamtinis kultūrinis paveldas.
išnaudojimas
komerciniams
turizmo
produktams plėtoti ir paslaugų paketo
Upės yra tinkamos vandens trasoms plėtoti, įvairovei didinti.
pramoginei rekreacijai, poilsiui gamtoje.
Dalis turizmo infrastruktūros apleista, pilnai
Išsaugotos ir įvairiuose renginiuose, šventėse neišnaudota.
ar užsiėmimuose pristatomos krašto amatų
tradicijos, papročiai.
Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių
trūkumas.
Jurbarko rajoną kerta nacionalinės reikšmės
reprezentaciniai turizmo maršrutai ir turistiniai Maitinio
paslaugas
teikiančių
įmonių
objektai.
trūkumas.
Jurbarko rajone organizuojami
reikšmės kultūriniai renginiai.

rajoninės Menkas užsienio turistų srautas.

Jurbarko rajone privatus verslas
patrauklias aktyvias paslaugas

teikia

Jurbarko rajonas patrauklus tautinio paveldo
puoselėjimui
Galimybės

Grėsmės

Gamtinių, kultūrinių, etninių vertybių gausa yra
palanki turizmui plėtoti (pažintinė edukacinė
veikla), taip pat šias vertybes, galima išnaudoti
kaip traukos objektus, formuojant įvairius
vietinius, regioninius ir tarptautinius turistinius
maršrutus.

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

Įvairių išorės ekspertų ir specialistų (edukologų,
gamtininkų, istorikų ir kt.) pajungimas
sprendžiant turizmo vystymo problemas.

Teisinės
bazės,
reglamentuojančios
saugomų teritorijų panaudojimą turizmo
plėtrai pasikeitimas.
Finansavimo šaltinių plėtros projektams
įgyvendinti trūkumas ir investicijų vertės
išaugimas.

Struktūrinių ir kitų fondų bei nacionalinių ir
savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas
viešosios
turizmo
infrastruktūros
plėtrai Dėl nepakankamų investicijų į turizmą ir
Jurbarko rajone.
regiono nesugebėjimas pasinaudoti ES
struktūrinių fondų ir kitų užsienio paramos
Palankios
galimybės
vystyti
turizmo fondų lėšomis riboja turizmo plėtrą.
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informacijos infrastruktūrą.
Vietinių
gyventojų
nesuinteresuotumas,
Specialiųjų
turizmo
krypčių
vystymas: skeptiškas požiūris į turizmo verslo plėtros
konferencijų, ekologinis, aktyvus, kultūrinis galimybes, iniciatyvų ir naujų idėjų trūkumas.
pažintinis, ekstremalus turizmas.
Kultūrinio,
istorinio
paveldo
objektų
Įvairių sportinių – turistinių kompleksų prastėjanti objektų būklė.
įrengimas, dviračių turizmo plėtotė, prieplaukų,
vandens turizmo infrastruktūros vystymas.
Nepalanki valstybės užsienio politika ne
Europos Sąjungos valstybių (Rusijos,
Naujų turizmo produktų ir papildomų paslaugų Baltarusijos) atžvilgiu gali suspenduoti
formavimas panaudojant regiono išteklius.
Nemuno kaip tarptautinės turizmo trasos
idėjos įgyvendinimą.
Privataus
kapitalo
pritraukimas
turizmo
infrastruktūros plėtrai.
Menka privataus verslo iniciatyva.
Turizmo panaudojimas edukacinio ugdymo
procese.
Nebrangaus ir patogaus turistui apgyvendinimo
įstaigų tinklo plėtra.

Aukšti infliacijos augimo tempai.
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3. FINANSAVIMO ŠALTINIŲ ANALIZĖ
Naudojamos santrumpos ir terminai:
ERPF ─ Europos regioninės plėtros fondas
ES ─ Europos Sąjunga
ESF ─ Europos socialinis fondas
JUI ─ jaunimo užimtumo iniciatyva
SF ─ Sanglaudos fondas
VPSP ─ Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos tikslas gražinti šalį į spartaus ir
tvaraus augimo kelią, mažinti šalies išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio. Tam
reikalinga palaikyti stabilią makroekonominę aplinką, tęsti struktūrines reformas ir užtikrinti
tinkamą finansavimą augimą skatinančioms priemonėms. Europos Sąjungos 2014 – 2020
metų parama apima 11 finansavimo prioritetų. Šių prioritetų veiklos gali būti panaudotos
Jurbarko rajono turizmo plėtros vystymui.
35 lentelė. ES struktūrinių fondų pasiskirstymas pagal veiksmų programos prioritetus
(mln.eurų)
1.

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas (678,88)

✘

2.

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

✔

✔

9.

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas (728,59)
Galimos veiklos: didinti užimtumo lygį, ypač moterų, jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių
Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu (535,83)
Galimos veiklos: viešosios infrastruktūros kaimo vietovėse kūrimas bendruomenių veiklai,
socialinės įtraukties skatinimas, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir
rekreacinių paslaugų
Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (663,86)

10.

Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas (150,36)

✘

11.

Techninė parama (213,35)

✘

3.

4.
5.

6.
7.
8.

✔

✘
✔

✘

✔

✘

Šaltinis: 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programa
Toliau pateikiama lentelė pristato Jurbarko rajonui aktualių prioritetų investavimo
strategiją
36 lentelė. Jurbarko rajonui aktualių prioritetų investavimo strategija
Eil.
Nr.

Prioritetas

Fondas

Bendrojo
finansavimo
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dalis
1.

Informacinės visuomenės skatinimas

ERPF

85%

2.

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

ERPF

85%

3.
4.

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

5.

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

ERPF
SF
ERPF
ESF
JUI
ERPF
ESF

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

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (angl. public private partneship) yra gera
alternatyva viešajai infrastruktūrai kurti ir viešosioms paslaugoms teikti. VPSP strategijos
buvimas didina vykdomų projektų veiksmingumą, mažina išlaidas.
VPSP būdas gali sukurti didesnę naudą už pinigus ne todėl, kad jis žymiai atpigins
pačios investicijos kaštus. Darbų kaina savaime pasikeis neženkliai, ir pagrinde dėl to, kad
kai kurie pirkimai bus apjungiami, ir sumažės jų organizavimo kaštai. Esminiai dalykai,
keičiantys investicinių projektų, įgyvendinamų VPSP būdų, kaštus ir jų paskirstymą laike
yra:
- kitoks mokėjimų srauto išdėstymas laike. VPSP būdas leidžia pakeisti didelius
pradinės investicijos per pirmuosius projekto metus kaštus į mažesnius reguliarius
mokėjimus per visą projekto ekonominio gyvavimo laikotarpį. Toks pokytis pagrinde įtakoja
projektų finansavimo galimumą.
- su rizika susijusių kaštų perdavimas privačiam partneriui. Tradiciniu būdu
įgyvendinamo projekto atveju, viešojo sektoriaus partneriui teks apmokėti pabrangusių ir
užsitęsusių statybų išlaidas, bei visus atsiradusius papildomus kaštus dėl netinkamo
eksploatavimo. VPSP atveju šiuos kaštus sumokės privatus partneris, todėl jis
suinteresuotas dėti visas pastangas, kad papildomos išlaidos nebūtų patirtos.
Viešojo sektoriaus institucijai reikia ypatingų gebėjimų norint gerai pasirengti ir
tinkamai suvaldyti partnerystės sandorį. Kai kurie gebėjimai pagal savo pobūdį yra tie
patys, kaip ir planuojant ir rengiant įprastiniu būdu įgyvendinamus investicijų projektus,
tačiau dėl to, kad sprendimai turės ilgalaikį poveikį, ir kad reikės derėtis su privačių
partnerių rinka dėl palankiausio viešajam sektoriui pasiūlymo, ginti viešąjį interesą, šie
gebėjimai įgauna ypatingą reikšmę.
Toliau lentelėje pateikiami finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė.
37 lentelė. Finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė
Finansavimo šaltinis
Valstybė

Valstybės biudžetas

Savivaldybė

Savivaldybės
biudžetas

Finansavimo
tikimybė
Aukšta

Aukšta

Komentaras
Biudžetas, anot vyriausybės, skirtas ir
sustiprinti savivaldybes bei suteikti
juntamą impulsą regionų plėtrai
Dėl lėšų trūkumo bus mažiau atliekama
miesto ir gyvenviečių tvarkymo ir remonto
darbų (pagal 2014 m. rajono savivaldybės
biudžetą)
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VPSP

Privatus kapitalas

Aukšta

ES parama

ES paramos fondai

Aukšta

Lietuvoje yra nemaža VPSP patirtis uostų
ir prieplaukų, turizmo objektų, kultūros ir
kitos infrastruktūros srityse
2014 – 2020 metų ES paramos prioritetai
apima sritis, kurių vystymas Jurbarko
rajono kaimo vietovių darnioje plėtroje
būtų tikslingas
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IŠVADOS
Išanalizavus Jurbarko rajono gamtinius, kultūrinius lankytinus objektus, pastebėta,
kad dauguma jų turi svarbią istorinę reikšmę. Jurbarko kraštas garsėja renesansinio
stiliaus pilimis, dvarų ansambliais ir jų parkais, išlikusiais nuo XIII-XVa. Nemuno gynybinės
linijos fragmentais, vertingu kraštovaizdžiu, kultūros vertybėmis: istorijos, archeologijos,
architektūros, urbanistikos objektais, dvarais. Dauguma objektų tik vidutiniškai parengti
eksponavimui, jie griūvantys. Ne visus objektus lengva rasti vietovėje, ne visi jų pažymėti
nuorodomis, ne visi priklauso viešajam sektoriui, tad objektų rekonstrukcijos klausimai gali
būti nepradėti spręsti.
Ekspertų apklausos rezultatų analizė parodė, kad dažniausiai Jurbarko krašto
lankytojai renkasi sukomplektuotus pagal turisto poreikį maršrutus iš siūlomų maršrutų ir
teminius, tai valdovų keliu bei pilių - dvarų maršrutus. Patraukliausi lankytini objektai anot
ekspertų, Karšuvos giria, Vidkiemio ąžuolų alėja, Veliuonos dvaro parkas bei Raudonės
pilies kompleksas. Manoma, kad turistų srautus pritrauktų aktyvių pramogų pasiūla, naujų
lankytinų objektų įtraukimas į maršrutus, nuolat dirbantis gidas. Svarbu, kad kiekvienas
traukos objektas turėtų informacinę lentą su aprašytais svarbiais objekto faktais, kad
turistas nuvykęs savo automobiliu, galėtų suprasti kokią istorinę reikšmę turi lankytinas
objektas. Siūloma kurti ir organizuoti patrauklius įtraukiančius turistą tradicinius renginius,
atspindinčius Jurbarko krašto istoriją.
Siekiant išsiaiškinti naujo turistinio kelio lankytinų objektų patrauklumą buvo atliktos
fokus grupės. Potencialūs turistai įvardijo Jurbarko rajono lankytinus objektus, kuriuose
tikrai norėtų apsilankyti, tai Karšuvos girioje esantys Naudvario kapinynas ir Bukų giraitė,
Žuvitakis, Senovinės technikos muziejus Smalininkų gyvenvietėje, Ąžuolų alėja, Jurbarko
krašto muziejus, Jurbarko dvaras, Šilinės smuklė, Panemunės pilis ir parkas, Raudonės
pilis ir parkas, Veliuonos piliakalniai, Veliuonos dvaras ir parkas, Veliuonos bažnyčia,
Palemono piliakalnis. Antrą dieną siūloma plaukti Dubysos upe nuo Klumpės malūno iki
Padubysio malūno bei patirti nepakartojamų įspūdžių natūralioje aplinkoje „Išgyvenimo
stovyklėlė“. Turistas, keliaudamas savarankiškai po Jurbarko kraštą galėtų susipažinti su
lankytinų objektų svarbiausiomis detalėmis audio gido bei video gido pagalba. „Išgyvenimo
programa“, kaip tik įgalintų turistą aktyviai veikti. Fokus grupės rezultatai parodė, kad
turistui svarbu įtraukiančių renginių siūlymas. Be to privataus verslo įtraukimas į turistinį
kelią leistų sukurti papildomų darbo vietų. Atlikus agroturizmo paslaugas teikiančių įmonių,
amatininkų ir kulinarinio paveldo puoselėtojų analizę, tyrimo rezultatai parodė, kad
Jurbarko rajone yra palankios galimybės teikti ir plėsti agroturizmo paslaugas. Šiuo metu
turistams siūlomos ekologiško produkto gamybos, kulinarinio paveldo, sodininkystės,
daržininkystės, vaistažolių rinkimo veiklos. Jurbarko rajonas patrauklus ir amatų bei
kulinarinio paveldo puoselėjimu. Siekiant rajono išskirtinumo ir konkurencinio pranašumo,
siūloma kooperuotis ir bendradarbiauti sodybų šeimininkams, amatininkams ir vietos
bendruomenėms - kulinarinio paveldo puoselėtojoms suteikiant turistui įvairesnes ir
kokybiškesnes paslaugas. Vietos grupių bendradarbiavimas su agroturizmu
besiverčiančiomis sodybomis turi teigiamos įtakos visų dalyvaujančių pusių gerovei.
Svarbu vykdyti tikslingą rėmimą orientuojantis į turistus, besidominčius tradicijomis,
senaisiais amatais, agroturizmo paslaugomis. Turistus sąlyginai galima suskirstyti į vaikų,
jaunimo, šeimų bei kultūriškai orientuotų žmonių grupes.
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