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Santrumpos
Aut./p.

automobilių skaičius per parą

ES

Europos Sąjunga

ERPF

Europos regionin÷s pl÷tros fondas

N/I

naudos ir išlaidų santykis

IRI

tarptautinis kelio dangos nelygumo indeksas

KPPP

kelių priežiūros ir pl÷tros programa

KTPEI

kelių transporto priežiūros eksploatacin÷s išlaidos

VGN

vidin÷ grąžos norma

DN

diskonto norma

GDV

grynoji dabartin÷ vert÷

VMPEI

vidutinis metinis paros eismo intensyvumas

DIV

dabartin÷ išlaidų vert÷

DNV

dabartin÷ naudos vert÷

mln.

milijonai

tūkst.

tūkstančiai
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Įvadas
Jurbarko miesto, kaip ir daugelio kitų Lietuvos miestų, gatvių bei inžinerinių tinklų
infrastruktūra n÷ra moderni: ne visur įrengtas vandentiekis, kanalizacija, daug gatvių su žvyro
danga, trūksta šaligatvių, apšvietimo ir lietaus kanalizacijos tinklų. Statistikos departamento
duomenimis 2005 m. Jurbarko rajone valstybin÷s reikšm÷s kelių ilgis buvo 455 km, iš jų su
patobulinta danga – 226 km, vietin÷s reikšm÷s kelių ilgis – 1033 km, iš jų su patobulinta danga –
117 km. Jurbarko mieste 2005 m. gatvių ilgis buvo 54 km, iš jų su patobulinta danga – 34 km.
Gatvių su žvyro danga ilgis – 20 km. Jurbarkas sparčiai plečiasi – kuriasi nauji individualių namų
kvartalai, kurių gatves taip pat reikia asfaltuoti.
Gatvių infrastruktūros finansavimas pra÷jusiame dešimtmetyje buvo toks mažas, kad l÷šų
trūko ne tik investicijoms, bet ir nuolatinei priežiūrai. Did÷jant valstyb÷s l÷šoms bei Lietuvai įstojus
į Europos Sąjungą ir prad÷jus gauti struktūrinių fondų paramą, atsirado galimybių daugiau l÷šų
skirti investicijoms, tarp jų žvyruotų gatvių asfaltavimui. Tačiau akivaizdu, kad l÷šų visiems
reikalingiems darbams atlikti nepakanka, žvyruotų gatvių asfaltavimo procesas dar truks ilgus
metus. Tod÷l būtina rengti ilgalaikes gatvių asfaltavimo programas ir vertinti skirtingus aspektus –
galimus finansavimo scenarijus, taikomas asfaltavimo technologijas ir infrastruktūros pl÷tros
variantus. (dangos pločiai, konstrukcija, šaligatviai, lietaus kanalizacija, eismo saugos priemon÷s ir
kt.).
Šiame darbe pateikta Jurbarko miesto gatvių asfaltavimo programa, kurią rengiant atlikta
esamų bei miesto bendrajame plane numatytų naujų gatvių analiz÷. Viso aprašytos 54 esamų gatvių
bei 14 naujų gatvių atkarpos, kurių bendras ilgis – 21 km. Tiriamas gatvių tinklas suskirstytas į šešis
atskirus mikrorajonus, kurie suskirstyti į jau susiformavusius, senos statybos (Tulpių – Lelijų, V.
Grybo – Obelų ir Ateities – Paupio), besiplečiančius (Kaln÷nų ir Eržvilko – Vytauto Didžiojo) ir
planuojamus (Vytauto Didžiojo – Lauko). Atskiruose mikrorajonuose yra panašus apstatymas ir
komunikacijų tinklai.
Sudarant Jurbarko gatvių asfaltavimo programos finansavimo planą prioritetiniais laikyti
senos statybos, jau susiformavę mikrorajonai (Tulpių – Lelijų, V. Grybo – Obelų ir Ateities –
Paupio) ir Vytauto Didžiojo g. V÷liau asfaltuoti siūlomi besiplečiantys Kaln÷nų ir Eržvilko –
Vytauto Didžiojo mikrorajonai. Paskutiniame etape – planuojamo Vytauto Didžiojo – Lauko
mikrorajono gatv÷s.
Priimant techninius sprendinius, pasiūlyti trys skirtingi variantai (pesimistinis, vidutinis ir
optimistinis), kurių kiekvieno įgyvendinimo kaina atitinkamai lygi – 13,8, 15,3 ir 45,7 mln. Lt.
Parengtos programos tikslas – numatyti galimus sprendimus d÷l atskirų etapų, atskirų
variantų, konkrečių objektų bei techninius sprendimus atsižvelgiant į finansines galimybes.
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1. Esamos pad÷ties analiz÷, pl÷tros ir detaliųjų planų šiose teritorijose analiz÷
Pagal pateiktą asfaltuojamų gatvių sąrašą Jurbarko mieste, visos gatv÷s suskirstytos į šešis
mikrorajonus:
1. Kaln÷nų;
2. Tulpių – Lelijų;
3. V. Grybo – Obelų;
4. Eržvilko – Vytauto Didžiojo;
5. Vytauto Didžiojo – Lauko;
6. Ateities – Paupio.

1.1. Kaln÷nų mikrorajonas
Kaln÷nų mikrorajone vyrauja stačiakampis gatvių tinklas (1.1 pav.). Daugumos gatvių plotis
tarp valdų yra 6 m ir didesnis (1.1 lentel÷). A. Giedraičio-Giedriaus gatve vyksta pagrindinis
susisiekimas su Jurbarko centru.
Apšvietimas šiame mikrorajone, kur yra, seniai įrengtas, sumontuotas ant elektros linijų
stulpų, apšviestos tik atskiros gatvių atkarpos (1.2 – 1.3 pav.).
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1.1 pav. Kaln÷nų mikrorajonas
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1.2 pav. A. Giedraičio-Giedriaus gatv÷s vaizdas

1.3 pav. B. Vasiliausko gatv÷s vaizdas
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