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Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių studija

SANTRAUKA
Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių studijos rengimo
metu buvo ištirta ir išanalizuota Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros potencialas,
objektų ir paslaugų esama būklė, identifikuotos pagrindinės problemos ir nustatyti jų
sprendimo būdai, išnagrinėtos ekonominės ir finansinės kaimo vietovių darnios plėtros
galimybės bei numatyti tikslingi plėtros veiksmai ir strateginės alternatyvos.
Pirmoje galimybių studijos dalyje atlikta esamos situacijos analizė, kurios metu
buvo atlikta Jurbarko rajono kaimo vietovių išteklių, potencialo, verslo aplinkos, viešųjų
erdvių, infrastruktūros, rekreacinių, turistinių zonų situacijos analizė. Jurbarko kraštas
garsėja renesanso stiliaus pilimis, dvarų ansambliais ir jų parkais, Nemuno gynybinės
linijos fragmentais, vertingu panemunių kraštovaizdžiu, kultūros vertybėmis, savita etnine
kultūra. Kraštovaizdžio kompleksai, parkai, upės, miškai yra didelis ir neįkainojamas šio
rajono ir visos Lietuvos turtas. Nustatyta, kad Jurbarko rajono materialinės investicijos,
tenkančios vienam gyventojui, yra mažos, lyginant su Lietuvos vidurkiu. Kiekviena
Jurbarko rajono savivaldybės seniūnija pasižymi tam tikrais jai būdingais bruožais.
Vertinant kaimo vietovių darnios plėtros galimybes yra analizuojami ne tik Jurbarko rajono
kaimo vietovių centrai, bet atsižvelgiama ir į mažesnių (pagal gyventojų skaičių) rajono
vietovių esamą situaciją bei poreikius.
Antrojoje dalyje buvo nustatyti svarbiausi Jurbarko rajono kaimo vietovių
darnios plėtros veiksniai, t.y. stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Pagrindinės
stiprybės Jurbarko rajone yra unikalių išteklių plėtros potencialas, rajono patrauklumas
turizmui, gera geografinė padėtis, amatų tradicijų puoselėjimas. Pagrindinės silpnybės yra
jaunų žmonių emigracija, sezoniškumas, mažas verslumo lygis rajone, trūkumas
tiesioginių užsienio ir materialinių investicijų. Didelės galimybės matomos turizmo ir
rekreacijos stiprinimui ir įvairių verslų kūrimui. Pagrindinės grėsmės matomos vietinių
gyventojų mažas verslumo lygis ir didelė jaunų žmonių emigracija.
Trečiojoje dalyje kiekybiniais ir kokybiniais tyrimo metodais išsiaiškintas
Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros poreikis, atsižvelgiant į darnios plėtros
aspektus, t.y. aplinkosaugos, ekonominius, socialinius ir kultūrinius aspektus. Pagrindinis
poreikis būtų kaimo gyventojų verslumo skatinimas ir užimtumo didinimas Jurbarko rajono
kaimo vietovėse. Taip pat infrastruktūros ir Jurbarko rajono kaimo vietovių gyvenimo lygio
ir sąlygų gerinimas.
Ketvirtoje dalyje pateikiama kaimo vietovių darnios plėtros pasiūlymai.
Pateikiami pasiūlymai yra skirti verslo, turizmo, kultūros ir viešosios infrastruktūros
gerinimui.
Penktojoje dalyje, remiantis darnios plėtros poreikiu yra pateikiamos
alternatyvos, padėsiančios didinti Jurbarko rajono kaimo vietovių darnią plėtrą. Kiekvienai
Jurbarko rajono seniūnijai pateikiama po dvi alternatyvas, t.y. prioritetinę, arba
rekomenduojamą įgyvendinti alternatyvą, ir kitą, arba antrą pagal prioritetą, plėtros
alternatyvą. Didžiausias dėmesys, siūlant alternatyvas, yra kaimo gyventojų užimtumui
didinti.
Šeštojoje dalyje yra atlikta finansavimo galimybių apžvalga. Šioje dalyje
aprašomas ES struktūrinių fondų pasiskirstymas pagal veiksmų programos prioritetus,
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, bei finansavimo šaltiniai ir finansavimo
tikimybė.
Paskutinėje Jurbarko rajono galimybių studijų dalyje yra pateikiamos išvados.
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SUMMARY
In Jurbarkas‘s feasibility study about district rural sustainable development
was investigated and analyzed Jurbarkas‘s potential about district rural sustainable,
objects and the situation of the service. Was identified the main problems and was
identified possible solutions, analyzed the economic and financial sustainable rural
development and provide opportunities for the targeted actions development and strategic
alternatives.
In the first part of the feasibility study carried out an analysis of the current
situation, which was carried out in the rural district Jurbarkas‘s resource potential of the
business environment, public spaces, infrastructure, recreational, tourist zones of the
situation analysis. Jurbarkas‘s region is famous Renaissance castles, mansions and parks
ensembles Nemunas defensive line fragments Panemuniu valuable landscapes, cultural
values, unique ethnic culture. Landscape complexes, parks, rivers, forests are large and
invaluable in the region and all Lithuania assets. It was found that Jurbarkas‘s area of
capital investment per capita is low compared to the average of Lithuania. Each
Jurbarkas‘s district municipality has a certain characteristic functions. The assessment of
sustainable rural development opportunities are analyzed not only Jurbarkas‘s rural district
centers, but take into account the smaller (by population) district areas the current situation
and needs.
The second part was to identify the most important Jurbarkas‘s district rural
sustainable development factors, it is strengths, weaknesses, opportunities and threats.
Main strengths Jurbarkas‘s area is a unique resource development potential of the region's
attractiveness for tourism, good geographical position, the craft tradition to celebrate. The
main weakness is the emigration of young people, seasonal, low levels of entrepreneurial
activity in the area, the lack of foreign direct investment and material. High-visibility
opportunities for tourism and recreation building and a variety of business activities. The
main threats to the local population visible low level of entrepreneurship and high
emigration of young people.
The third part of the quantitative and qualitative research methods clarified
Jurbarkas‘s rural area of sustainable development, taking into account aspects of
sustainable development, it is environmental, economic, social and cultural aspects. The
main demand of the rural population to the promotion of entrepreneurship and employment
in rural areas Jurbarkas‘s district. As well as infrastructure and Jurbarkas‘s district rural life
and the improvement of the conditions.
The fourth part of the rural are areas of sustainable development proposals.
These proposals are for business, tourism, culture, and public infrastructure
improvements.
The fifth part, based on the need for sustainable development is presented
alternatives to help increase Jurbarkas's district rural sustainable development. In
Jurbarkas's each parish district the two alternatives, it is priority, or the implementation of
the recommended alternative, and the next, or second priority, the development of an
alternative. The focus in offering alternatives rural population employment.
The sixth part of an analysis of funding opportunities. This part describes the
distribution of EU structural funds from the operational program priorities, public-private
partnerships and funding sources and funding chantes.
The last Jurbarkas‘s district of feasibility studies in the conclusions.
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ĮVADAS
Darni plėtra apima aplinkosaugos, ekonominius, socialinius ir kultūrinius
aspektus. Kaimo plėtra yra socialinės – ekonominės sistemos, tikslingai orientuoti
struktūriniai pokyčiai kaimo vietovėse, siekiant efektyviausiu būdu panaudoti vietos
išteklius, siekiant pagerinti gyvenimo ir darbo sąlygas, taip pat didinti jų patrauklumą ir
sukurti pridėtinę vertę.
Konkretaus regiono dinaminės plėtros pagrindą sudaro gamtiniai ištekliai arba
sąlygos, suteikiančios regionui visiško pranašumo. Visiškas pranašumas, kad ir tam tikram
laikui (mineraliniai ištekliai, miškai, jūra plaukioti arba sniegas slidinėti ir pan.), lemia
regiono investicinio patrauklumo augimą: garantuojamas pelnas per tam tikrą laiko tarpą.
Šios dvi pozicijos padeda pereiti prie trečios – didelio investicijų srauto į regioną, kadangi
investuotojus traukia turimi pranašumai, maža rizika ir nuolatinis pelnas iš investicijų.
Visiško pranašumo regionui gali suteikti ne tik gamta, bet ir palanki verslui aplinka regione,
patraukli mokesčių sistema ir kiti veiksniai.
Vienas iš pagrindinių Lietuvos regioninės politikos tikslų yra mažinti socialinius
ir ekonominius skirtumus tarp Lietuvos regionų.
Didėjant gyventojų koncentracijai didmiesčiuose, vienas svarbiausių uždavinių
yra išlaikyti kaimo gyvenviečių struktūrą. Būtina efektyviai naudoti žemės išteklius, neplėsti
urbanizacijos, o atnaujinti esamus pastatus ir pailginti jų naudojimo laiką. Didėjant
technologinei pažangai bei urbanizacijos lygiui, mažėjant žemės ūkio gamybos apimtims,
ir kitose šalyse ieškoma alternatyvų naudoti žemę ir pastatus. Pvz., Olandijoje žemės ūkio
paskirties žemė įgyja antrinę funkciją kaip nacionaliniai ir kraštovaizdžio parkai, saugomos
gamtos teritorijos. Taip pat pastebima tendencija, jog gyventojai ir įmonės ieško žemės
sklypų toliau nuo urbanizacijos centrų gyvenamajai bei komercinei statybai.
Pagrindinė kaimo vietovių funkcija yra žemdirbystė, tačiau jose būtina sukurti
tinkamas ekonomines, socialines, kultūrines ir ekologines gyvenimo sąlygas, taip pat
infrastruktūrą ir patogumus. Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje Žemės ūkio ir
kaimo vystymo komitetas 1995 m. paskelbė Europos kaimo vietovių chartiją, kurioje
nurodė, kad viena iš priemonių kaimo stabilumui užtikrinti yra kaimo plėtros politikos
įgyvendinimas.
Regioninė kaimo plėtros ir žemės ūkio politika turi būti derinama su socialine ir
ekonomine politika. Kaimo vietovės turi turėti gerą infrastruktūrą, efektyvią žemdirbystę,
būti patogios ne žemės ūkio ekonominei veiklai plėtoti.
Kaimo vietovių darnios plėtros vystymąsi užtikrina:
 Balansas tarp gamtinės ir statybinės aplinkos;
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Vietos bendruomenės interesai;
Kraštovaizdžio apsauga;
Istorijos ir tradicijų paisymas.
Nors Lietuva nėra didelė šalis, tačiau gamtos ir visuomenės teritoriniai
skirtumai joje pakankamai ryškūs. Jie pasireiškia dirvožemio, reljefo, klimato,
kraštovaizdžio skirtumais, ekonominiais laimėjimais, socialiniais ir kultūriniais,
demografiniais, etniniais skirtingumais. Valstybės politika gali šiuos skirtingumus slopinti,
skatinti ar rūšiuoti, palaikydama pozityvų gamtinį bei kultūrinį savitumą ir lygindama
socialinius bei ekonominius skirtumus.
Lietuvoje yra ryškūs regioniniai gamtinių, ekonominių, demografinių ir
infrastruktūros sąlygų, įtakojančių ūkio plėtrą, skirtumai, kurie lemia nematomus gyventojų
užimtumo, pajamų lygio ir kitų socialinio-ekonominio regionų išsivystymo rodiklių
netolygumus. Siekiant subalansuoti Lietuvos ūkio plėtrą regioniniu aspektu bei užtikrinti
visų regionų tolygią ekonominę plėtrą ir ekonominę bei socialinę sanglaudą rengiami
regionų plėtros planai.
Jurbarko rajonas, kaip ir kitos Lietuvos teritorijos, pasižymi savo specifika,
susijusia su kultūriniu, gamtiniu, istoriniu paveldu; susiklosčiusiomis tradicijomis,
būdingoms tik šiam regionui arba netgi atskirai jo daliai; čia gimusiais ar gyvenusiais
įžymiais žmonėmis; tam tikromis meno kryptimis ar veiklos sritimis.
Jurbarko rajonas yra suinteresuotas investicijomis, kurios leistų panaudoti
turimą potencialą: pastatus, žemę, darbo jėgą ir žaliavas žemės ūkio produkcijos
perdirbamojoje, statybos ir statybinių medžiagų pramonėje ir ypač turizmo srityje, tačiau
informacijos stoka apie verslo pradžios ir plėtros galimybes stabdo investuotojų atėjimą.
Siekiant didinti rajono patrauklumą turistams, būtinas visų savivaldybės
seniūnijų bendradarbiavimas kuriant bendrus produktus ir paslaugas, išnaudojant
kiekvienos seniūnijos privalumus ir potencialą. Tik kompleksiškas rajono vystymas gali
sudaryti palankias sąlygas stabiliam ir subalansuotam ekonomikos augimui, naujų darbo
vietų kūrimui, didesnių mokesčių surinkimui ir didesnio turistų srauto pritraukimui.
Jurbarko rajono gyvenvietėse trūksta žaliųjų plotų, maudyklų vietų, žaidimo
aikštelių, mašinų stovėjimo aikštelių. Dėl prastos aplinkos, transporto ir bendruomeninės
infrastruktūros būklės ar jos trūkumo nesukuriama palanki aplinka verslui, negarantuojama
tinkama gyvenimo aplinka ir kokybė gyventojams. Siekiant Jurbarko rajone išlaikyti darbo
išteklius, darbo jėgą, ypač jaunimą, būtina sukurti infrastruktūrą, užtikrinančią darnią,
visavertę ir sveiką aplinką žmogui dirbti ir gyventi. Pašalinus Jurbarko rajono kaimo
vietovių darnios plėtros procesus stabdančius veiksmus, būtų prisidedama prie Jurbarko
rajono kaimo vietovių socialinės ir ekonominės aplinkos kokybės gerinimo, užtikrinama
subalansuota gyvenimo kokybė ir sanglauda. Gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimas
padėtų išlaikyti esamus žmogiškuosius išteklius, vykdyti emigracijos prevencijos
priemones, būtų ilgalaikė investicija siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą,
tokiu būdu skatinant Jurbarko rajono ūkio augimą ir verslo konkurencingumą.
Siekiant ištirti Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybes, buvo
inicijuotas Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių studijos rengimas. Ši
galimybių studija parengta vykdant Jurbarko miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ
„Šiaulių regiono plėtros agentūra“ 2013 m. birželio 13 d. pasirašytą Paslaugų viešojo
pirkimo – pardavimo sutartį Nr. G1-105 (toliau – Sutartis).
Sutarties objektas – Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių
studijos parengimo paslauga (Darbas).
Darbo tikslas: parengti Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros
galimybių studiją, kurioje būtų nustatytos kaimo vietovių darnios plėtros galimybės,
prioritetai ir priemonės.
6

Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių studija

Darbo uždaviniai: ištirti ir išanalizuoti Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios
plėtros potencialą, objektų ir paslaugų esamą būklę; identifikuoti problemas, nustatyti jų
sprendimo būdus; išnagrinėti ekonomines ir finansines kaimo vietovių darnios plėtros
galimybes; numatyti tikslingus plėtros veiksmus ir strategines alternatyvas.
Darbą sudaro 3 dalys:
I. Jurbarko rajono kaimo vietovių esamos situacijos apžvalga ir išvystymo padėties
analizė;
II. Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros veiksnių ir plėtros poreikio
nustatymas.
III. Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros pasiūlymų aprašymas ir galimų
alternatyvų analizė.
Darbo rengimo metodika. I-oje dalyje atliekant nagrinėjamos teritorijos
esamos būklės analizę pagal techninę užduotį, surinkta ir išanalizuota informacija apie
Jurbarko rajono kaimo vietovių išteklius, infrastruktūrą, paslaugas ir rekreacinių teritorijų
plėtros planus. Siekiant objektyviai įvertinti Jurbarko rajono kaimo vietovių situaciją ir
perspektyvas organizuoti susitikimai savivaldybėje. Susitikimų metu diskutuota apie
Jurbarko rajono kaimo vietovių stiprybes ir silpnybės, aktualias problemas, vystymo
galimybes.
Atliktos analizės rezultatų pagrindu II-oje galimybių studijos dalyje nustatyti
Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros veiksniai ir plėtros poreikis.
Trečiojoje dalyje suformuoti pasiūlymai Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios
plėtros planavimui, vystymui, suformuota Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros
alternatyvos. Darbe pateikiami apibendrinti pasiūlymai, kurie detalizuojami alternatyvų
analizėje Pateikiami pasiūlymai dėl infrastruktūros, reikalingos skatinant rajono kaimo
vietovių darnią plėtrą ir užimtumo didinimui Jurbarko rajono kaimo vietovėse.
Tikimasi, kad parengta galimybių studija sudarys prielaidas Jurbarko rajono
kaimo vietovių darniai plėtrai, įgyvendinti sprendimai didins rajono patrauklumą tiek
turistams, tiek vietos gyventojams.
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Seniūnija – tai savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje
savivaldybės teritorijos dalyje.
Gyventojų tankumas – tam tikros teritorijos vidutinis gyventojų skaičius jos
ploto vienete. Apskaičiuojamas padalinus gyventojų skaičių iš ploto. Vidutinis gyventojų
tankumas nusakomas gyventojų skaičiumi, tenkančiu vienam kvadratiniam kilometrui
ploto.
Viešoji erdvė – visiems skirta, visuomenės naudojama erdvė. Į jos sudėtį
įeina: inžinerinių komunikacijų koridoriai, susisiekimo komunikacijos ir socialinė
infrastruktūra – želdynai bei vaikų žaidimų ir sporto aikštynai, ikimokyklinio vaikų ugdymo,
vaikų ir jaunimo bendrojo lavinimo objektai ir kt.
Rezervatas − teritorija, kur gamtos turtų apsaugos ir didinimo, mokslo tikslais
saugomas visas gamtos kompleksas, draudžiama bet kokia žmogaus ūkinė veikla.
Rezervatų teritorijos steigiamos siekiant sudaryti visapusiškas sąlygas natūraliai gamtinių
procesų eigai arba kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių)
autentiškumui palaikyti.
Draustinis – teritorija, kur gamtos turtų apsaugos ir didinimo, mokslo ir
mokymo tikslais ribojama žmogaus veikla. Draustinis gali būti nacionalinio, regioninio
parko dalis ar funkcionuoti kaip atskira saugoma teritorija.
Želdynas – sumedėjusia ar žoline augalija apželdinta teritorija su poilsiui,
sportui, pramogoms skirtais įtaisiniais bei statiniais ir tvarkoma kraštovaizdžio
architektūros priemonėmis.
Infrastruktūra – bendrąja prasme, tarpusavyje susijusių struktūrinių elementų
visuma, įgalinanti ar palaikanti visą struktūrą bei jos funkcionavimą. Tai įvairių veiklos
sričių objektų, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas (inžineriniai tinklai, susisiekimo
komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar
aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai ir kt.).
TUI - tiesioginės užsienio investicijos, tai užsienio fizinių ir juridinių asmenų
šalyje arba šalies fizinių ir juridinių asmenų užsienyje įsigyjamas ilgalaikis turtas, žemė,
pastatai, įrenginiai ar veikiančios įmonės (jų akcijos).
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STRATEGINIAI DOKUMENTAI
Jurbarko rajono kaimo vietovių darni plėtra susijusi su:
Nacionalinio lygmens dokumentais:

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX–1154;

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Seimo 2000 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. IVIII–1889;

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. 1224
„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014─2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“;

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1160;

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

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

Lietuvos Respublikos rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr.
D1-180;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2010-09-07 įsakymas
Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 "Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Žin., 1998, Nr. 32-852; 2001, nr. 341128 (aktuali redakcija);
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;

Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011-2013 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu
Nr. 62 (Žin., 2011, Nr. 8-346);

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;
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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. T2-1.
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1. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ
Jurbarko rajono savivaldybė yra administracinis teritorinis vienetas
pietvakarinėje Lietuvos dalyje, Nemuno dešiniajame krante. Jurbarko rajono savivaldybė
priklauso Tauragės regionui ir pagal plotą (1507 kv.km.) yra didžiausia šio regiono
savivaldybė, užimanti 34 proc. viso regiono ploto. Savivaldybės centras yra Jurbarko
miestas. Administraciniu požiūriu Jurbarko rajono savivaldybė yra suskirstyta į dvyliką
seniūnijų, tai – Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Juodaičių, Raudonės,
Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų, Šimkaičių, Veliuonos, Viešvilės seniūnijos (žr. 1
pav.).

1 pav. Jurbarko rajono žemėlapis.
Šaltinis: Jurbarko rajono savivaldybė
Lietuvos Respublikos statistikos departamento 2014 m. pradžios duomenimis
Jurbarko rajone gyvena 28,7 tūkst. gyventojų, iš jų mieste – 11,5 tūkst. Daugiausiai
gyventojų gyvena Jurbarko miesto, Jurbarkų, Seredžiaus ir Eržvilko seniūnijose. Vidutinis
gyventojų tankis Jurbarko rajono savivaldybėje yra 19,4 gyv./1 kv.km., tai yra 57,36 proc.
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mažiau nei šalies vidurkis. Jurbarko rajono teritorijai priklausančios seniūnijos, jų teritorijos
ir gyvenviečių skaičius pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Jurbarko rajono seniūnijos.
Jurbarko rajono
Gyvenviečių
savivaldybės seniūnijos
skaičius, vnt.

Teritorija,
kv.km

Eržvilkas
Girdžiai
Juodaičiai
Jurbarko miestas

72
26
6
-

235,00
89,00
31,00
13,28

Jurbarkai

55

268,00

Raudonė

33

109,00

Seredžius

48

136,64

Skirsnemunė

23

121,37

Smalininkai
Šimkaičiai

11
52

22,29
241,00

Veliuona

33

120,00

Viešvilė

16

121,00

Iš viso:

375

1507,58

Šaltinis: LR Statistikos departamentas
Jurbarko kraštas garsėja renesanso stiliaus pilimis, dvarų ansambliais ir jų
parkais, Nemuno gynybinės linijos fragmentais, vertingu panemunių kraštovaizdžiu,
kultūros vertybėmis, savita etnine kultūra. Kraštovaizdžio kompleksai, parkai, upės, miškai
yra didelis ir neįkainojamas šio rajono ir visos Lietuvos turtas.
Žemiausia Jurbarko rajono vieta yra prie Nemuno – 8 m, aukščiausia – 90 m,
prie Juodaičių kaimo. Pietine rajono riba teka Nemunas, rytine – Dubysa, per rajoną –
Mituva ir Šešuvis su savo intakais. Didelę Jurbarko rajono dalį, 35 proc. savivaldybės
teritorijos užima miškai. Pagrindinę urėdijos miškų dalį sudaro didžiulis vientisas Karšuvos
girių masyvas. Miškai suskirstyti į dvylika girininkijų. Pusę miškų medyno sudaro
spygliuočiai, likusi dalis – mišrieji ir lapuočiai miškai. Krašto miškai turtingi įvairios
augmenijos ir gyvūnijos. Vakarinėje rajono dalyje yra Viešvilės rezervatas, panemune, nuo
Šilinės į rytus driekiasi Panemunių regioninis parkas.
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
12
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priklausantis Eržvilko ir Šimkaičių seniūnijoms, likusiai rajono savivaldybės daliai būdinga
vakarų aukštaičių kultūra.
Be abejo, Jurbarko rajonas, kaip ir visi Lietuvos rajonai, pasižymi savo
specifika, susijusia su kultūriniu, gamtiniu, istoriniu paveldu; susiklosčiusiomis tradicijomis,
būdingoms tik šiam rajonui; čia gimusiais ar gyvenusiais įžymiais žmonėmis; tam tikromis
meno kryptimis ar veiklos sritimis. Kaimo vietovių darnų vystymąsi užtikrina balansas tarp
gamtinės ir statybinės aplinkos, vietos bendruomenės interesai, kraštovaizdžio apsauga,
istorijos ir tradicijų paisymas.
Kaip buvo minėta, kiekviena Jurbarko rajono savivaldybės seniūnija pasižymi
tam tikrais jai būdingais bruožais. Vertinant kaimo vietovių darnios plėtros galimybes yra
analizuojami ne tik Jurbarko rajono kaimo vietovių centrai, bet atsižvelgiama ir į mažesnių
(pagal gyventojų skaičių) rajono vietovių esamą situaciją bei poreikius.

1.1

Investicijos Jurbarko rajone

Investicijos - vienas iš pagrindinių ekonomikos atsigavimo skatinimo
instrumentų, kurios užtikrina ilgalaikį šalies, regiono, miesto ekonomikos ir
konkurencingumo augimą bei darbo vietų kūrimą. Kitais žodžiais tariant, investicijos – tai
užimtumo, žinių ir konkurencingumo šaltinis.
Svarbus yra tinkamas investicijų paskirstymas. Tai reiškia, kad investicijos
negali apimti vienos srities. Norint užtikrinti miesto visapusišką gerovę J. Freidman siūlo
užtikrinti ilgalaikę endogeninę septynių veiksnių plėtrą. Šie veiksniai yra:
1) žmogiškieji ištekliai (žmonės ir jų gyvenimo kokybė),
2) socialiniai ištekliai (vietinių gyventojų savanoriškai organizuojama įvairialypė
veikla),
3) kultūriniai ištekliai (fizinis paveldas ir kasdienio gyvenimo kultūrinės
tradicijos),
4) intelektiniai ištekliai (universitetų ir mokslinių tyrimų institutų kokybė ir
miesto intelektualai, tyrėjai, specialistai ir pan.),
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5) gamtos ištekliai (naudojami tiek gamybos, tiek rekreacijos tikslais),
6) aplinkos ištekliai (oras, vanduo, žemės pajėgumai, reikalingi tam, kad
patenkintų didelio tankio urbanizaciją),
7) miesto infrastruktūros kokybė.
Pasak Norvaišienės R., (2005) investicijų reikšmę sprendžiant ūkio problemas
apibūdina šios nuostatos: investicijos yra pagrindinis gamybinio potencialo formavimo
šaltinis; svarbus ekonominės plėtros strateginių tikslų įgyvendinimo mechanizmas;
pagrindinis veiksnys, turintis įtakos ilgalaikės kapitalo struktūros formavimui; svarbiausia
įmonių (miesto) rinkos vertės augimo užtikrinimo sąlyga; pagrindinio ilgalaikio materialiojo
ir nematerialiojo turto atkūrimo priemonė; vienas efektyviausių šalies (miesto) veiklos
rizikos valdymo instrumentų.
2 paveiksle pavaizduota materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui,
palyginimą Jurbarko rajone ir bendrai Lietuvoje. Šios rūšies investicijos yra skirtos
ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, įsigyti,
sukurti ar esamam turtui atnaujinti, t. y. materialinėms investicijoms priskiriamos plėtimo,
rekonstrukcijos, renovacijos, remonto išlaidos. Iš pateiktų duomenų matote, kad Jurbarko
rajono materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, yra labai mažos, lyginant su
Lietuvos vidurkiu. 2012 metais materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui
Jurbarko rajone buvo 67 proc. mažesnės, lyginant su Lietuvos bendromis materialinėmis
investicijomis, tenkančioms vienam gyventojui. 2011 metais jos buvo 61 proc. mažesnės,
o 2010 metais net 68 proc. mažesnės. Didžiausias atsilikimas materialinių investicijų
laikotarpiu nuo 2004 metų iki 2012 metų Jurbarko rajone, lyginant su Lietuva buvo 2005
metais. 2005 metais investicijos, tenkančios vienam gyventojui Jurbarko rajone buvo 81
proc. mažesnės lyginant su investicijomis, tenkančiomis vienam gyventojui Lietuvoje.
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2 pav. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, litais
Šaltinis: LR Statistikos departamentas
3 paveiksle matome tiesiogines užsienio investicijas, tenkančios vienam
gyventojui palyginimą Jurbarko rajone ir bendrai Lietuvoje. Tiesioginės užsienio
investicijos (TUI) plačiąja prasme yra suprantamos kaip užsienio kapitalo investavimas
kuriant naujas arba perkant jau veikiančias vietines įmones, kai užsienio investuotojas
įgyja teisę į ne mažiau kaip 10% įmonės įstatinio kapitalo. Tiesioginėms užsienio
investicijoms nėra priskiriami smulkūs sandoriai vietinėje biržoje. Į tiesioginių užsienio
investicijų apskaitą įeina ir nekilnojamojo turto įsigijimas, paskolų iš užsienio įmonės
gavimas ar suteikimas užsienio įmonei, dividendų išmokėjimas ar uždirbtas pelnas.
Laikotarpiu nuo 2004 iki 2012 metų didžiausia dalis tiesioginių investicijų, tenkančių
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vienam gyventojui, buvo 2008 metais, tai sudarė 458 Lt vienam Jurbarko rajono
gyventojui. Lietuvoje tiesioginės užsienio investicijos nuo 2008 metų augo, tačiau Jurbarko
rajone tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui mažėjo ir 2012
metais tai sudarė tik 24 Lt tiesioginių užsienio investicijų vienam Jurbarko rajono
gyventojui.
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3 pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, litais
Šaltinis: LR Statistikos departamentas
Taigi, norint išlikti konkurencingais kitų regionų atžvilgiu, reikia užtikrinti
pakankamą darbo vietų skaičių, ir žmonių gerovę, įvairiausiomis priemonėmis stengtis
pritraukti investicijas.

Jurbarko rajono kaimo vietovių esamos viešųjų erdvių,
infrastruktūros, rekreacinių, turistinių zonų situacijos analizė

1.2.

Eržvilko seniūnija yra Jurbarko rajono šiaurės vakaruose, jos centras –
Eržvilko miestelis Jurbarko rajone, 28 km į rytus nuo Tauragės, 26 km į šiaurę nuo
Jurbarko.
Eržvilko seniūnijos Veiklos ataskaitos 2013 m. duomenimis, seniūnijoje
gyvena 2578 gyventojai, iš kurių 1268 gyventojų yra vyrai, 1310 – moterų. Darbingo
amžiaus gyventojai sudaro 67 proc. visų seniūnijos gyventojų skaičiaus.
Daugiausiai gyventojų gyvena seniūnijos centre – Eržvilko miestelyje, taip pat
Lybiškių, Pašaltuonio, Rutkiškių, Kartupio, Varlaukio kaimuose. Daugiausiai gyventojų
turinčiuose kaimuose yra įsikūrusios aktyviausios visuomeninės bendruomenės, kurios
pakankamai aktyviai vykdo savo veiklą.
Šiuo metu yra rekonstruojamas Eržvilko kultūros centras, kuris yra pagrindinė
kultūros renginių vieta šioje seniūnijoje. Veiklą vykdo jaunimo nevyriausybinė organizacija
– muzikos grupė „Whispers“, 38-us metus veikianti Eržvilko Bandonija, seniūnijoje veikia
Varlaukio kaimo sporto klubas „Galynas“, Pašaltuonio kaimo sporto klubas „Šaltuona“ bei
Eržvilko miestelio sporto klubas „Eržvilkas“. Eržvilko bažnyčioje vyksta garsūs Škapliernos
atlaidai, Žolinė, švenčiamos Joninės.
Eržvilko seniūnija nepasižymi ryškiais turizmo ištekliais ir pramone, tačiau čia
veikia Lybiškių plastmasės ir gumos gamybos cechas (22 darbuotojai), Vilkyškių pieninės
Eržvilko cechas (70 darbuotojų). Be to Eržvilko seniūnijoje yra daug miško išteklių, dėl to
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yra intensyvūs sunkiosios miško technikos transporto srautai. Seniūnijoje yra 130 km
rajoninės reikšmės kelių.
Eržvilko planas turi radialinio ir stačiakampio plano bruožų. Pagrindinių gatvių
tinklas raiškiai radialinis, visi keliai sueina į miestelio centrą – keturkampę aikštę. Centras,
pertvarkytas XVIII a. antroje pusėje pagal klasicizmo architektūros principus, turi
stačiakampio plano elementų. Pagrindinių gatvių sankryžoje – taisyklinga keturkampė
aikštė – urbanistikos paminklas; joje – liaudies architektūros Eržvilko Šv. Jurgio bažnyčia,
pastatyta 1855 m., išplėsta 1907 m. Vyrauja XX a. pirmosios pusės mediniai ir mūriniai
vienaukščiai pastatai.
Šaltuonos – Eržvilkų santakoje yra IX a. – XIII a. Eržvilko piliakalnis. Eržvilko
seniūnijoje esantys Avietiškių ir Milaičių ąžuolai yra valstybiniai gamtos paveldo objektai.
Šaltuonos botaninis – zoologinis draustinis yra saugoma teritorija Jurbarke, kurioje yra
siekiama išsaugoti retas augalų bei drugių rūšis. Lapgirių botaninis draustinis įsteigtas retų
augalų augimviečių išsaugojimui.

Girdžių seniūnija yra vidurinėje Jurbarko rajono dalyje, nutolusi nuo Jurbarko
9 km atstumu. Seniūnijoje vandens telkiniai užima 115,52 ha plotą, miškai – 468 ha,
žemės ūkio naudmenų plotas – 7907 ha, vietinių kelių ilgis – 69,7 km (asfaltuotų kelių – 11
km.).
Seniūnija ribojasi su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Eržvilko,
Jurbarkų, Skirsnemunės, Šimkaičių seniūnijomis. Girdžių seniūnijos Veiklos ataskaitos
2013 m. duomenimis, seniūnijoje gyveno 1221 gyventojas. Daugiausiai gyventojų yra
įsikūrę seniūnijos centre – Girdžių kaime, taip pat Pavidaujo, Gudelių, Butkaičių, Būtrimų
kaimuose.
Girdžių, Gudelių ir Pavidaujo kaimo bendruomenės aktyviausiai vykdo savo
veiklą. Girdžių kultūros centre veikia vaikų dramos teatras, suaugusių mėgėjų teatras
„Mituvis“, vaikų vokalinis ansamblis bei mišrus (liaudies dainų) vokalinis ansamblis.
Neformali jaunimo grupė „Veikiam“ aktyviai organizuoja įvairius renginius jaunimui, skatina
bendradarbiavimą tarp seniūnijų. Tradicinė klojimo teatrų šventė „Girdžių krivūlė“ kasmet
sulaukia vis daugiau gyventojų susidomėjimo. Seniūnijoje veikia sporto klubas „Girdžiai“,
Girdžių sveikos gyvensenos centras.
Girdžių seniūnija – tai Jurbarko rajono dalis, turtinga natūralios ir sveikos
gamtos išteklių, kurioje yra gerai išvystyta žemdirbystė ir gyvulininkystė. Seniūnijoje yra
Girdžių botaninis draustinis. Girdžiuose yra įspūdingas retų medžių parkas, kuris yra
vienas pagrindinių seniūnijos lankytinų objektų. Girdžių kaime sutvarkyta užtvankos
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pakrantė, įrengtas tiltelis su pavėsine ant vandens, įrengta infrastruktūra pritaikyta
seniūnijos gyventojų poilsiui. Girdžių tvenkinys yra žvejų pamėgtas gamtos kampelis.
Girdžiuose veikia R. Pinaičio individuali mėsos perdirbimo įmonė (37
darbuotojai), ant Girdžių tvenkinio kranto yra K. Mockaičio viešbutis „Mituva“, K. Putnos
individuali medienos perdirbimo įmonė.
Juodaičių seniūnija yra Jurbarko
rajono šiaurės rytiniame pakraštyje, nutolusi nuo
rajono centro – Jurbarko – 56 km atstumu, ribojasi
su Raseinių rajonu. Tai mažiausia Jurbarko rajono
seniūnija. Juodaičių seniūnijos 2013 m. Veiklos
ataskaitos duomenimis, šioje seniūnijoje gyveno
450 gyventojų. 85,8 proc. seniūnijos gyventojų
gyveno Juodaičių kaime, Pavietavos kaime nuo
2008 m. gyventojų nėra. Juodaičių seniūnijoje
darbingo amžiaus gyventojai sudaro apie 50 proc.
visų seniūnijos gyventojų.
Juodaičiuose
veikia
pagrindinė
mokykla (30 darbuotojų), biblioteka, yra Juodaičių
ugniagesių gelbėtojų komanda (9 darbuotojai),
individuali Gintauto Godvaišos įmonė (mezgykla).
Juodaičių kaime yra išasfaltuotos visos
gatvės, tačiau visiškai kitokia situacija yra šalia
esančiuose mažesniuose seniūnijos kaimuose.
Juodaičių bendruomenės namai yra
pagrindinė seniūnijos gyventojų organizuojamų
švenčių vieta. Juodaičių seniūnijos bendruomenė
aktyviai bendradarbiauja su kitomis seniūnijomis,
organizuoja kalendorinių švenčių paminėjimo renginius, sveikatingumo ir šeimų šventes,
parodas. Juodaičių miestelio centrą puošia tautodailininko Juozo Videikos meninis
drožinys.
Bendruomenės namuose veikia dramos būrelis, grojančių su armonikomis
ansamblis, jaunųjų gitarisčių duetas. Bendruomenės namai taip pat yra pritaikyti ir sportui,
seniūnijos jaunimui yra sudarytos sąlygos žaisti krepšinį bei stalo tenisą.
Seniūnijoje yra įregistruoti 102 ūkininko ūkiai, iš kurių 10 – jaunųjų ūkininkų
ūkių. Šiuo metu yra įregistruoti 3 ekologiniai ūkiai. Juodaičių seniūnijoje vyrauja mišrūs
ūkiai, pagal deklaruojamų laukų plotus pastebima, kad vyrauja ūkių stambėjimo tendencija.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnija įsikūrusi
Jurbarko rajono vakaruose, prie magistralinių kelių Jurbarkas–Kaunas, Jurbarkas–
Klaipėda, Jurbarkas–Eržvilkas. Seniūnija yra priemiestinė, iki Jurbarko miesto centro – vos
keli kilometrai. Jurbarkų seniūnija savo plotu ir gyventojais yra didžiausia visame rajone.
Jurbarkų seniūnijos 2013 m. Veiklos ataskaitos duomenimis, seniūnijoje
gyvena 3223 gyventojai. Seniūnijos gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
atitinka šalies vidurkį. Seniūnijoje yra įregistruotos penkios – Jurbarkų, Dainių, Rotulių,
Vertimų, Žindaičių – kaimo bendruomenės.
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Veiklą vykdo neįgaliųjų žmonių draugija – Cerebrinio paralyžiaus asociacijos
Jurbarko skyrius. Seniūnijoje yra trys viešosios bibliotekos filialai.
Žindaičių kaimuose. Žindaičių kaime yra Jurbarko kultūros centro skyrius.
Kultūros centre yra organizuojamos tradicinėmis tapusios šventės: kalendorinių švenčių
minėjimai, parodos, popietės. Žindaičių moterų vokalinis ansamblis ir kaimo kapela „Šilas“
koncertuoja įvairiuose rajone organizuojamuose renginiuose.
Šiuo metu yra tvarkoma Jurbarkų gyvenvietės centrinė aikštė, kurioje jau yra
įrengti pėsčiųjų takai, ir aikštės apšvietimas, paruošti pagrindai sporto aikštės įrengimui.
Vietinių seniūnijos kelių ilgis yra 154 km, iš jų su asfaltbetonio danga – 14 km.
Seniūnijoje veikia žemės ūkio bendrovė „Agrowill Jurbarkai“ (31 darbuotojas),
mėsos perdirbimo įmonė UAB „Dainiai“ (142 darbuotojai), UAB „Jurbarkų mėsa“ (46
darbuotojai), projektavimo ir statybos veiklą vykdanti UAB „Žilinskis ir Ko“, rūbų ir
aksesuarų siuvimo bei prekybos UAB „Dešimtas teksas“ (24 darbuotojai), miškininkystės ir
medienos apdirbimo UAB „Savas medis“ (79 darbuotojai).
Seniūnijoje yra keletas stambių ūkininkų. Seniūnijos ūkininkai sėkmingai
išnaudoja net ir nevisiškai palankias rajono ūkininkavimui sudarytas sąlygas – vykdo veiklą
mažo nepalankumo vietovėse, aktyviai teikia paraiškas pagal agrarinės aplinkosaugos,
ekologinio ūkininkavimo, ne žemės ūkio paskirties apželdinimo mišku, miškų
aplinkosaugos, kraštovaizdžio tvarkymo, tausojančių aplinką vaisių ir daržovių auginimo
sistemų programas.
Jurbarkų seniūnija yra turtinga natūralios ir sveikos gamtos ištekliais.
Seniūnijoje yra trys piliakalniai bei valstybinis draustinis – Balandinės telmologinis.
Balandinės pelkė yra Jūros ir Mituvos upių baseinuose, Vidaujos (dešinysis Mituvos
intakas), Pelkupio (kairysis Šaltuonos intakas) ir Šaltuonos (kairysis Šešuvio intakas)
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vandenskyroje. Bendras pelkės plotas – 159 ha. Iki 1970 m. pelkę naudojo durpių gavybai.
Pelkė ir ją supantys miškai turi būti saugomi kaip mažai pažeistų aukštapelkių savaiminės
renatūralizacijos teritorija. Tikslinga atlikti viršutinio durpių sluoksnio mineralizacijos ir
šiltnamio efektą didinančių dujų emisijos tyrimus, imtis priemonių natūralios aukštapelkės
hidrologinio režimo atstatymui.
Krašto amatų plėtojimu užsiima drožėjas Juozas Videika – drožėjas, turintis
savo braižą, išlaikantis liaudiško meno tęstinumo tradicijas. Drožėjui paklūsta viena
seniausių liaudies meno tradicijų dievdirbystė. Jo sukurti kryžiai, pietos, Rūpintojėlio, šv.
Jurgio, šv. Izidoriaus, žemdirbių globėjo, skulptūros ir grupinės kompozicijos įvertintos
aukščiausiais apdovanojimais rajoninėse, regioninėse ir respublikinėse tautodailės
parodose.

Raudonės seniūnija yra rytinėje Jurbarko rajono dalyje, nutolusi nuo
Jurbarko apie 25 km atstumu. Seniūnija ribojasi: vakaruose su Šimkaičių ir Skirsnemunės
seniūnijomis, rytuose su Veliuonos seniūnija, pietuose Nemunas skiria nuo Šakių rajono.
Seniūnijos centras – Raudonė yra Panemunių regioniniame parke, dešiniajame Nemuno
krante. Raudonės seniūnijos 2013 m. Veiklos ataskaitos duomenimis, seniūnijoje gyvena
1371 gyventojas.
Seniūnijoje yra įregistruoti Raudonės, Raudonėnų bendruomenės centrai,
bendruomenės centras „Prie Raudonės pilies“ ir Stakių bendruomenės centras „Židinys“.
Raudonėje veikia socialinė (neįgaliųjų, paramos ir labdaros) organizacija – Lietuvos
samariečių bendrijos Raudonės skyrius, jaunimo organizacija Jurbarko liberalus jaunimas.
Raudonės seniūnijoje yra Raudonės ir Stakių kultūros namai. Didžiausia
tradicinė Raudonės miestelio šventė – Oninės. Raudonėje veiklą vykdo kaimo kapela, kuri
dalyvauja ne tik miestelio renginiuose, bet ir rajono šventėse. Dalyvaujant kasmet
vykstančioje ūkininkų šventėje, Raudonėje yra tęsiamos kulinarinio paveldo tradicijos –
kepami marginiai blynai ant krosnies.
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Raudonėje sėkmingai veiklą vykdo E. Mačiulaitienės kooperatyvinė bendrovė
„Raudonė“ (6 darbuotojai), kuri garsėja savo medienos gaminiais (pavėsinės, stalai, suolai,
pirtys, šuliniai, langai, durys ir kt.) bei lauko židinių gamyba.
Raudonės seniūnijoje yra įregistruoti 8 ekologiniai ūkiai. Seniūnijoje 103 ha
plote auginami juodieji serbentai, 2,09 ha plote – raudonieji serbentai, 1,35 ha plote –
avietės, 15,47 ha plote – pirmamečiai ir antramečiai uogynai.
Raudonės seniūnijoje yra daug materialaus kultūrinio paveldo bei valstybės
saugomų paminklų. Raudonės seniūnija yra garsi savo renesansine pilimi – rūmais (didikų
rezidencinė pilis; XVI a.) ir parku, yra Šv. Jėzaus širdies bažnyčia (pastatyta 1932 m.). Pro
miestelį iš rytų į vakarus teka Raudonės upelis, kuris miestelio vakaruose pasuka pietų
kryptimi ir įteka į Nemuną. Nuo Raudonės atsiveria gražios paukščių regyklos, yra pėsčiųjų
takas. Dvare vyksta muzikos koncertai. Pilies bokšte įrengta paroda, nuo kurios matomas
Nemuno slėnis iš viršaus. Šalia pilies yra didelis parkas, kuriame auga daug retų medžių.
Parke yra apie 50 gamtos vertybėmis skelbtinų medžių. Panemunių regioninis parkas yra
įsteigtas siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir
kultūros paveldo vertybes. Sausuose šlaituose išliko unikalios šilumą mėgstančios augalų
bendrijos, turtinga gyvūnija. Raudonės seniūnijoje galima apžiūrėti valstybinės gamtos
paveldo objektus: Gediminaičio ąžuolą, Juodąją tuopą, Raudonės liepą, Graužėnų pušį
(Nemuno kraštovaizdžio draustinis).
Parko vertybes galima aplankyti plaukiant motorine valtimi, keliaujant
dviračiais dešiniuoju Nemuno krantu. Pėstiesiems siūlomi Plokščių, Gelgaudiškio,
Raudonės ir Šilinės–Pilies pažintiniai pėsčiųjų takai. Nemune galima puikiai pažvejoti. Į
Jurbarko rajoną atvykę turistai turi galimybę poilsiauti S.Balsevičiaus kaimo turizmo
sodyboje, įsikūrusioje šalia Raudonės pilies.
Raudonės seniūnijoje kalvystės meną vysto kalvis Edmundas Štulas.

Ornamentuoti kryžiai, saulutės, namų inventoriaus puošybos detalės, baldai
puošia kalvio namus. Edmundas Štulas, perėmęs kalvystę iš tėvo, naudoja šimtmečius
žinomus pagrindinius kalvio darbo įrankius – ugnį, žaizdrą, priekalą. Kviečiamas, dalyvauja
amatų šventėse, kur dalijasi patirtimi ir pabrėžia, kad kalvystė – menas, kurio reikia
mokytis visą gyvenimą.
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Seredžiaus seniūnija yra Jurbarko rajono rytuose, prie Nemuno ir Dubysos
santakos. 35 proc. seniūnijos teritorijos užima miškai. Seniūnijos 2013 m. Veiklos
ataskaitos duomenimis, Seredžiuje gyvena 2464 gyventojai. 53 proc. visų gyventojų
sudaro darbingo amžiaus žmonės, 27 proc. – vyresni nei 65 metų amžiaus gyventojai, 20
proc. – jaunimas. Daugiausiai gyventojų yra ne seniūnijos centre – Seredžiaus miestelyje,
bet Klausučių kaime.
Seredžiaus miestelis yra viena seniausių Lietuvos gyvenviečių, 2013 m. buvo
minima 720 metų sukaktis nuo pirmojo vietovės vardo paminėjimo rašytiniuse šaltiniuose.
Miestelis yra lankomas turistų, kuriuos vilioja nuostabi gamta ir nuo Palemono kalno
atsiverianti apylinkių panorama. Serežiaus seniūnijoje yra gausu upelių – Armena,
Armeniukas, Dubausis, Pieštvė, Juodpjaunis, Vidkupis, Margupis, Žvėrupis, Gausantė,
Snietala, Varliai, Karmazinas, Rubėžius, Grivančiupis, Vitkupis, Mižupys, Rūdbalis.
Užtvankos – Goniūnų ir Klausučių.
Seredžiaus seniūnijos teritorijoje yra gausu istorinių, archeologinių ir gamtinių
paminklų. Seniūnijoje yra Palemono piliakalnis, Palocėlių piliavietė, Šančių gynybiniai
įtvirtinimai, Bajorkalnio piliakalnis, Dubysos ichtiologinis, Dubausio botaninis, Seredžiaus
archeologinis, Panemunių regioninis parkas, Margupio botaninis draustinis. Belvederio
dvaro parką puošia galingomis lajomis į dangų susmigę europiniai maumedžiai, veimutinės
pušys, vakarinės tujos. Greta puikiai dera paprastieji ąžuolai, kurių aukštis siekia 20-30 m
paprastieji klevai, mažalapės liepos, eglės, pušys. Parko puošmena – 365 pakopų laiptai,
vedantys į centrinius dvaro rūmus kylant nuo Nemuno pusės.
Seniūnijoje veikia Klausučių kultūros centras, žemės ūkio bendrovė
„Klausučiai” (15 darbuotojų), „Armeniukas“ (9 darbuotojai), Belvederio sūrinė, UAB
„Plastus“. Seredžaus seniūnijoje vidutinis ūkininko ūkio dydis yra 9,60 ha. Ištakių kaime
ūkinę veiklą vykdo ūkininkas, 2013 m. pelnęs Lietuvoje aplinkai draugiškiausio Baltijos
ūkininko titulą. Seniūnijos svečiai ir vietos gyventojai gali poilsiauti R.Žazecko turistinėje
poilsiavietėje „Belvederio sodai”, kaimo turizmo sodyboje „Klumpės malūnas“.
Seniūnijoje yra įregistruota Armeniškių, Vosbutų, Klausučių kaimų
bendruomenės, Seredžiaus „Palemono“ sambūris ir Seredžiaus pagrindinės mokyklos
bendruomenė. Veiklą vykdo nevyriausybinė jaunimo organizacija Klausučių sporto klubas
„Jaunuolynas“ (sunkioji atletika), Roko grupė „NEKKRALAI“. Seredžiuje veikia senelių
globos namai. Šiuo metu yra atnaujinamas daugiafunkcinis centras, kuriame įsikurs
Klausučių kultūros centras, bus įrengta sporto salė, bibliotekos filialas ir įsikurs kitos
bendruomenės ugdymą ir bendradarbiavimą skatinančios organizacijos.
Seredžius didžiuojasi garsiais savo krašto žmonėmis. Kraštą garsino
antropologas Julijonas Grincevičius (1850-1935), poetas, publicistas, dramaturgas Stasys
Santvaras (1902-1991), iš Seredžiaus kilęs muzikinio pasaulio žvaigždė Elas Džolsonas
(1886-1950), garsus operos solistas Juozas Indra (1918-1968), švietėjas, daraktorius,
etnografas Pranas Virakas (1871-1966), laikraščio „Mūsų rytojus“ (1927) redaktorius,
žurnalistas Antanas Bružas, sūrio „Liliputas“ įkūrėjas Jonas Jarušaitis (1907-1988). Bene
labiausiai mylimas savame krašte, žinomas Europos ir Amerikos muzikinei publikai Stasys
Šimkus (1887-1949) – Lietuvos atgimimo šauklys, kompozitorius, profesorius.
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Skirsnemunės seniūnija yra įsikūrusi Jurbarko rajone ant dešiniojo Nemuno
kranto, 9 km atstumu nutolusi į rytus nuo Jurbarko miesto.
Skirsnemunės seniūnijos 2013 m. Veiklos ataskaitos duomenimis, seniūnijoje
gyvena 2175 gyventojai. Seniūnijoje yra įsikūrusios Skirsnemunės kaimo bendruomenė ir
Pilies kaimo bendruomenė. Bendruomenės tradicines seniūnijos šventes organizuoja
Skirsnemunės ir Vytėnų kultūros namuose. Tradicinėmis tapo: Užgavėnių šventės,
Joninės, Advento popietės, kalėdiniai renginiai. Labiausiai mėgstama miestelio šventė,
vykstanti svarbiausių parapijos atlaidų – Šv. Baltramiejaus dieną. Skirsnemunėje kasmet
vyksta gražiausių sodybų konkursai. Daugėja gražiai besitvarkančių sodybų, kurios puošia
visą seniūniją.
Skirsnemunė ir jos apylinkės yra vaizdingoje Karšuvos žemumoje. Miestelio
kraštovaizdį puošia Nemuno slėnis ir sraunūs jo intakai, įvairus reljefas, gausi augmenija.
Vakaruose yra Antkalniškių piliakalnis, rytuose Šilinės ąžuolynas ir prasideda Panemunių
regioninio parko teritorija, kurioje yra Šilinės karčema, Panemunės ir Raudonės pilys.
Skirsnemunės seniūnijoje pagrindiniai lankytini turizmo objektai: Panemunės pilis ir
parkas, Koplytėlė – laidojimo vieta, mokyklos kraštotyros muziejus, Šilinės smuklė,
Panemunių regioninis parkas, Šilinės Ąžuolynės miškas, Kartupėnų piliakalnis,
Antkalniškių piliakalnis, Jurgio Baltrušaičio gimtosios sodybos vieta, Šv. Jurgio bažnyčia
turinti labai skambų varpą, Evangelikų liuteronų bažnyčia. Vienas seniausių ir
autentiškiausių parkų Lietuvoje supa didingą renesansinę Panemunės pilį. Šiandien parką
puošia penki kaskadiniai tvenkiniai ir jų pakraščiuose augančios įspūdingo dydžio pilkosios
tuopos – vienintelė išlikusi atvežtinių medžių rūšis šiame parke.
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Seniūnijoje veikia 2 augalininkystės ekologiniai ūkiai, pieno kooperatyvas, 2
vėjo elektros jėgainės, reklamos įmonė. Bendruomenėje gyvi senieji amatai: kalvystė,
medžio darbai, žvejyba, rankdarbiai ir kt. Seniūnijoje dominuojančios gamybos šakos:
medienos apdirbimas, prekyba, automobilių remontas. Turistai ir kitų rajonų gyventojai gali
poilsiauti O. Jasinsko turistinėje stovyklavietėje „Medaus slėnis“, aktyviai leisti laisvalaikį
Arūno Rukšnaičio žirgyne, kuriame aktyviai vystomas žirgų sportas.
Smalininkų seniūnija įsikūrusi Tauragės apskrities pakraštyje, Nemuno
dešiniajame krante, pasienyje su Kaliningrado sritimi. Seniūnija ribojasi su Jurbarkų ir
Viešvilės seniūnijomis ir yra 12 km atstumu nutolusi nuo rajono centro – Jurbarko miesto.
Smalininkų seniūnijos 2013 m. veiklos ataskaitos duomenimis, seniūnijoje gyvena 1463
gyventojai. 55 proc. seniūnijos gyventojų yra darbingo amžiaus žmonės, gyventojai iki 25
metų amžiaus sudaro 27 proc. visų gyventojų skaičiaus, 18 proc. seniūnijos gyventojų yra
vyresni nei 65 metų amžiaus.
Rytiniu seniūnijos pakraščiu teka sraunus Šventosios upelis, iš šiaurės
driekiasi Karšuvos giria, kurioje 1991 metais įsteigtas Viešvilės valstybinis rezervatas.
Girioje yra puikių, pajūrio miškus primenančių pušynų, tačiau bendrai miškų augmenija ir
gyvūnija panaši į kitų Lietuvos senųjų girių. Aplinka tinkama aktyviam ir pasyviam poilsiui
organizuoti. Į pietryčius nuo Smalininkų telkšo didžiausi rajono ežerai – Ilginys, Palėkių
ežeras, Bildelis. Nemažą dalį sudaro Nemuno užliejamos lankos, kuriose aptinkamos
devynios į Lietuvos Raudonąją knygą įtrauktos augalų rūšys, gyvena nemažai saugomų
paukščių. Regiono aplinkos užterštumas yra mažiausias Respublikoje. Tai laikoma
prioritetu, kuriant ir vystant turizmo sektorių. Regiono landšaftiniai kompleksai, parkai,
upės ir miškai turi neįkainojamą vertę, Nemuno vandens kelias nacionalinėse plėtros
programose pažymėtas kaip tarptautinės svarbos specializuoto pažinimo turizmo trasa, o
Nemuno vidurupio zona – vienas iš palankiausias sąlygas turizmo plėtrai turinčių regionų.
Smalininkai patenka į Smalininkų – Viešvilės rekreacinę turistinę zoną – tai Mažoji Lietuva,
turinti savitą istoriją.
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Unikalus gamtos paminklas – Smalininkų – Vidkiemio šimtametė ąžuolų alėja,
sodinta XVIII a. pabaigoje. Šiuo metu ji po truputį kertama, kadangi dėl prastos medžių
būklės, kelia grėsmę gyventojams. Smalininkuose yra senasis uostas ir seniausia
Lietuvoje vandens matavimo stotis. Nemažai turistų dėmesio sulaukia Justino Stonio
senovinės technikos muziejus.

Smalininkuose yra įsikūrusios 4 vidutinio dydžio įmonės, turinčios daugiau
kaip po 50 darbuotojų. Didžiąją dalį gyventojų sudaro kaimo gyventojai (apie 62 proc.),
dirbantys žemės ūkyje (251 ha teritorijos užima miškai, 1634 ha žemės ūkio naudmenos,
183 ha dirvonuojanti žemė), registruoti 462 ūkiai, turintys 1-5 ha žemės, 1 ūkis – 20-30 ha
ir 2 ūkiai nuo 30 iki 50 ha. Seniūnijoje dominuojančios gamybos šakos – medienos
apdirbimas, prekyba, automobilių remontas. Dvi kaimo turizmo sodybos siūlo savo
paslaugas, vystomas žirginis, automobilių ir kartingų sportas. Seniūnijoje aktyviai veiklą
vykdo kartodrome sportuojantis jaunimas. Smalininkuose esančiame kartodrome yra
organizuojamos tarptautinės varžybos.
Seniūnijoje yra įsikūrę Smalininkų Senjorų namai, teikiantys paslaugas
garbaus amžiaus gyventojams ir neįgaliesiems. Smalininkų seniūnijoje yra įsikūrusios šios
nevyriausybinės organizacijos: sporto klubas „Nemunas“, užsiimantis bendruomenės
sporto renginių organizavimu ir vedimu; jaunimo klubas „Žaibas“, kurio pagrindinis tikslas
jaunimo iniciatyvų skatinimas per kultūrinę veiklą; ekologinis centras „Žalioji viltis“ –
jaunimo ekologinio ugdymo klubas; techninių sporto šakų klubas „Smalininkai“; Smalininkų
jaunimo klubas „Aukštyn kojom“; Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinėje mokykloje veikia
jaunųjų skautų būrelis. Seniūnijoje veiklą vykdo tautinių šokių kolektyvas „Skalva“,
„Smalinė“, „Ąžuolinė“, Smalininkų orkestras „Vingis“.
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Šimkaičių seniūnija yra Jurbarko rajono šiaurėje, ribojasi su Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos Girdžių, Eržvilko, Veliuonos, Skirsnemunės, Raudonės
seniūnijomis ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Viduklės, Girkalnio ir Kalnujų
seniūnijomis. Šimkaičių seniūnijos 2013 m. Veiklos ataskaitos duomenimis, seniūnijoje
gyvena 2066 gyventojai.
Šimkaičių seniūnija yra labai miškinga vietovė, dėl šios priežasties šioje
seniūnijoje yra vystoma miškininkystės, aktyviai vykdomas medienos perdirbimas,
gamyba. Seniūnijoje veikia aktyvios Šimkaičių, Vadžgirio, Paskynų, Baltraitiškių ir Paulių
bendruomenės, kurios organizuoja visuotinius viešuosius darbus, kultūrinius renginius,
kalendorinių švenčių paminėjimus.
Seniūnijoje yra šie valstybinio paveldo objektai: Baublio ąžuolas, Globio
ąžuolas (Stulgių k.), du Žvirblaukio ąžuolai (Žvirblaukio k.).

Veliuonos seniūnija yra viena seniausių Lietuvos gyvenviečių. Tai Jurbarko
rajono dalis, turtinga natūralios ir sveikos gamtos ištekliais.
Veliuonos miestelis yra įsikūręs dviem aukštais Nemuno terasoje – Pakalnėje
ir Antkalnėje. Nuo Pakalnės atsiveria paukščių regykla, stačiuose Nemuno slėnio
krantuose stūkso du Veliuonos piliakalniai. Papiškių kaime yra valstybinis gamtos objektas
– Papiškių ąžuolas, esantis Panemunių regioniniame parke.
Veliuonos seniūnijos 2013 m. Veiklos ataskaitos duomenimis, seniūnijoje
gyvena 1782 gyventojai. 40 proc. seniūnijos gyventojų sudaro darbingo amžiaus žmonės,
46 proc. gyventojų yra vyresni nei 65 metų amžiaus. Seniūnijoje aktyviai veikia Veliuonos
ir Tamošių krašto bendruomenės bei Akmeniškių bendruomenė.
Seniūnijoje veiklą vykdo profesinės veiklos ir grupinių interesų organizacija –
„Likimo vaikai“, Jurbarko rajono istorijos paminklų tvarkymo sąjunga „Pilėnai“, Veliuonos
šeimų laisvalaikio klubas, meno ir kultūros asociacija „Veliuoniečio kadrilis“, veliuoniečių
sambūris „Junigeda“, muzikos grupė „Mental Boost“, Veliuonos jaunimo klubas „Menas
Kurti“, nevyriausybinė jaunimo organizacija Veliuonos jaunimo klubas „Veliuonėlė“. Gimtieji
lietuvių literatūros klasiko P. Cvirkos namai Klangių kaime – rašytojo memorialinis
muziejus. Muziejuje saugoma autentiška rašytojo P. Cvirkos tėviškės namų aplinka,
kaupiama Klangių kaimo žmonių buitį ir kultūrą iliustruojanti medžiaga.
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Seniūnija prižiūri 17,2 ha kultūros paveldo, 3,5 ha gamtosauginių ir kitų viešųjų
teritorijų. Veliuonos parkas vienas iš puošniausių ir pirmųjų Lietuvoje suformuotų
peizažinių parkų. Iš viso parke priskaičiuojama virš 20 augalų rūšių ir formų. Parko
klestėjimo laikotarpiu atvežtiniai augalai čia sudarė didesnę pusę visos augmenijos.
Priešais rūmus išlikusiame ovalo formos parteryje ir šiandien auga didžiausia parko
puošmena – du geltonžiediai daugiau kaip 25 m. aukščio tulpmedžiai. Minėtini ir kiti
egzotiški augalai – didžioji tuja, juodosios veimutinės pušys, europiniai maumedžiai,
paprastojo ąžuolo glaustašakė forma, pilkoji tuopa, mandžiūrinis riešutmedis. Dvaro
parkas šiandien – privati valda. Tačiau dvaro rūmų architektūra, čia įsikūręs Veliuonos
krašto muziejus, tapybiškai susodinti parko medžiai visada traukia svečių dėmesį.
Seniūnijoje yra 100 km kelių, iš kurių tik 11 km yra su asfalto danga.
Seniūnijoje dominuojančios gamybos šakos žemės ūkyje augalininkystė ir gyvulininkystė.
Veliuonos seniūnijoje yra įsikūręs krašto žalvario meistrystės amatu
garsėjantis Rimantas Ordinas, kuriantis senovinius dirbinius iš žalvario ir vario. Pagal
archeologinių tyrinėjimų piešinius R. Ordinas kala papuošalus: apyrankes, sages,
smeigtukus, antkaklius, galvos papuošalus, diržus. Kurdamas naudoja baltiškuosius
simbolius. Savo sodyboje meistras mielai priima įvairaus amžiaus lankytojus ir atskleidžia
žalvario meistrystės paslaptis. Menininko atkurtais baltiškosios kultūros papuošalais yra
pasipuošę žymūs Lietuvos folkloro ansambliai, juos galima pamatyti paprotinėse lietuvių
šventėse. Archajiškojo siūlų pynimo arba mazgų rišimo amato puoselėtoja Irma
Svetlauskienė organizuoja susitikimus arba edukacinius užsiėmimus Veliuonoje
įsikūrusiame „Meno turgelyje“ arba autorės sodyboje Klangiuose.
Seniūnijoje gyvena tradicinės juodosios keramikos meistrė Angelė Orlovskytė.
Ne vieną dešimtmetį Veliuonoje galima įsigyti originalių juodosios keramikos dirbinių –
suvenyrų, puodų ir puodynių, žvakidžių ir kitų keramikės dirbinių. Besidomintys juodąja
keramika gali menininkės kieme apžiūrėti krosnį, padarytą, laikantis Merkinėje paplitusių
seniausių krosnių rengimo tradicijų. Menininkė patirtimi noriai dalijasi su jaunąja karta,
rengia edukacinius užsiėmimus „Keramikos kelias“, „Puodžiaus amatas“. Jos kūryba
džiugina ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistus. Keramikė dalyvauja įvairiose parodose.
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Viešvilės seniūnija yra vakarinėje Jurbarko rajono dalyje. Seniūnijai be
Viešvilės miestelio priklauso 14 kaimų ir vienkiemių. Seniūnijos centras – Viešvilė –
nedidelis miestelis, nutolęs nuo Jurbarko 23 km atstumu. 65 proc. seniūnijos teritorijos
užima miškai. Seniūnijos 2013 m. Veiklos ataskaitos duomenimis, seniūnijoje yra 1237
gyventojai.
Viešvilės rezervatas – valstybinis rezervatas vakarinėje Lietuvoje, į šiaurę nuo
Viešvilės. Rezervatui priklauso Artosios ir Gličio pelkės bei jas supanti Karšuvos girios
dalis. Įspūdingiausia yra 1072 ha ploto Artosios, dar vadinamos Didžiąja plyne, pelkė. Jos
šiaurinėje dalyje telkšo seklus Buveinių ežerėlis, kuriame prasideda 15 km ilgio Viešvilės
upelis. Pelkėtas upelio aukštupys pasižymi labai savita augalų bendrijų mozaika. Ryški
upelio vaga atsiranda tik įsiliejus Ištakos upeliui, atitekėjusiam per įspūdingus
juodalksnynus. Vidurupyje Viešvilės slėnis kerta kopas, upelį maitina gausūs šaltiniai.
Šaltiniuotame slėnyje nemaža juodalksnynų, išlikusios ir nedidelės pievutės. Rytinėje
rezervato dalyje yra dar viena didesnė Gličio aukštapelkė su 19 ha ploto Gličio ežeru.
Pelkę supančiuose miškuose vyrauja sausi pušynai, tik vakarinėje dalyje auga šiek tiek
eglynų. Rezervate gyvena lūšys, vilkai, ūdros. Viešvilės rezervatas yra viena gausiausių
gervių peryklų Lietuvoje, nusileidžianti nebent Čepkeliams, čia nemažai ir kitų retų
paukščių rūšių, turtingas augalų ir vabzdžių pasaulis.
Viešvilės upelis, dešinysis Nemuno intakas, pradžią gavęs Buveinės ežere,
pasipildydamas šaltinių vandeniu 21,4 km per Karšuvos girią teka Nemuno link. Jame
gausu margųjų upėtakių, šlakių. Šių žuvų nerštui Viešvilės miestelio centre upelis
užtvenktas ir įrengtas įspūdingas statinys – žuvitakis, apie kurį formuojamas poilsio
parkas.
Kaskalnio geomorfologinis draustinis garsu savo saugomų žemyninių
parabolinių kopų masyvu. Kaskalnio draustinyje, esančiame Karšuvos girios glūdumoje
šalia Viešvilės valstybinio rezervato, taisyklingų formų parabolinės kopos apaugusios
mišku. Čia vyrauja pušynai, rytiniame draustinio pakraštyje – eglynai.
Jūros ichtiologinis draustinis yra dar vienas gamtos stebuklas, esantis
Viešvilės seniūnijoje. Viena iš naujų saugomų pelkių seniūnijoje – Baužaičių pelkė – yra
Jūros ir
Mituvos upių baseinuose. Tai natūrali aukštapelkė su natūraliu apypelkiu, dar
nepažeistu hidrologiniu režimu. Šiuo metu tik nedaugelis Lietuvos aukštapelkių turi tokias
savybes.
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Jūravos miške į vakarus nuo Viešvilės – unikalus 1 ha dydžio ąžuolynas.
Medžiams 130 – 160 metų. Ąžuolyno viduryje, ant kalvos, auga aukščiausias Lietuvos
ąžuolas. Jo aukštis 37 m.
Pagrindinė Viešvilės seniūnijos bendruomenės švenčių ir renginių vieta yra
slėnio ir parko teritorija prie žuvitakio. Aktyviai bendradarbiaujant su bendruomenės centru
„Skalvija“, seniūnijoje organizuojami tiek kultūriniai, tiek sporto renginiai. Seniūnijoje veiklą
vykdo jaunimo regbio klubas „Lūšis“.
Krašto amatų puoselėtoja, menininkė Eglė Untulytė, Mažosios Lietuvos kultūrą
įkūnija kuriamuose keramikos darbuose. Dailininkė sukūrė kolekciją urnų, kurios
formuojamos rankiniu būdu ir atspindi senąsias degintines laidojimo tradicijas, išsiskiria
gausiu savitu geometriniu ornamentu, puošniomis daugialypėmis ąselėmis, masyvia indo
kriaušės forma. Dailininkė taip pat yra atkūrusi ankstyvųjų viduramžių stiklo karolių
gamybos technologiją, baltų gyvenamoje teritorijoje naudotą jau V amžiuje.
Jurbarkas – žvejų kraštas. Nemune sugauta žuvis – virta, kepta, sūdyta ar
rūkyta buvo pateikiama kiekvienam atvykusiam svečiui. Žiobrių kepimas ant iešmo – viena
iš unikaliausių Jurbarko krašto kulinarinio paveldo tradicijų, išlikusių iki šių dienų.
Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjį sugaunami žiobriai buvo riebūs ir sultingi, pilni ikrų. Jų
kepimas ant laužo nuo seno buvo ne tik žvejų, bet ir visų prie Nemuno gyvenančių žmonių
šventė, vadinama žiobrinėmis. Žiobrių kepimo ant laužo ritualas – ir šiandien mūsų krašte
vykstančių švenčių sudėtinė dalis. Kepimui kuriamas pailgas laužas iš karklų ar kitokių
lapuočių medžių malkų. Laužui baigiant degti, kai atsiranda žarijų ir sumažėja dūmų,
maždaug vieno metro atstumu nuo ugnies susmeigiami į žemę iešmai su žiobriais.
Pasukinėjant kartu su iešmu žuvis apdžiovinama, po to iešmas perkeliamas arčiau laužo.
Vienai žuvies pusei apkepus, apsukama kita. Iešmai palaipsniui artinami prie laužo, kol
žuvis galutinai apskrunda.
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2. SVARBIAUSIŲ JURBARKO RAJONO KAIMO VIETOVIŲ DARNIOS
PLĖTROS PROBLEMŲ BEI PLĖTROS VEIKSNIŲ (SSGG)
NUSTATYMAS

2 lentelė. Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros veiksnių nustatymas
Stiprybės

Silpnybės

Unikalių
išteklių
plėtros
potencialas, Auganti jaunų žmonių emigracija, dėl to
tinkamas ekologiškų ir natūralių produktų formuojasi nepalanki demografinė kaimo
gamybai bei kitoms šiuolaikinėms vietos vietovių situacija.
funkcijoms vykdyti.
Stipri
sezoniškumo
įtaka
turizmo
Jurbarko rajonas yra patrauklus turizmui sektoriui, sąlygojanti lankytojų srauto
savo
gamtos
ir
kultūros
ištekliais. sezoniškus svyravimus. Nepakankama
Kraštovaizdis
tinkamas
įvairiapusiam rekreacinio turizmo produktų ir paslaugų
turizmui ir rekreacijai plėtoti, ypač vertingos pasiūla sezoniškumui mažinti.
saugomos teritorijos, upių pakrantės,
istoriniai objektai.
Naujų darbo vietų nekūrimas kaimo
vietovėse skatina daugumos vietos
Regiono miškai yra tinkami komercinei gyventojų važinėjimą dirbti į kitas
medžioklei
organizuoti,
pramoginei vietoves;
žemas
kaimo
žmonių
rekreacijai, poilsiui gamtoje ir kitoms poilsio verslumas.
formoms.
Maža tiesioginių užsienio investicijų ir
materialinių investicijų dalis, tenkanti
Jurbarko rajono kaimo vietovėms.
Gera geografinė padėtis (pasienis su
Rusija) ir geras susisiekimas su rajono Nepakankamas gamtos ir kultūros išteklių
centru – Jurbarku.
išnaudojimas rentabiliems komerciniams
turizmo produktams plėtoti ir paslaugų
paketo įvairovei didinti, rekreacinėms
Išsaugotos
ir
įvairiuose
renginiuose, turistinėms veikloms skatinti.
šventėse ar užsiėmimuose pristatomos
krašto amatų tradicijos, papročiai.
Viešosios rekreacinės zonos, turizmo
infrastruktūra
nepilnai
pritaikyta
neįgaliesiems.
Jurbarko rajoną kerta nacionalinės reikšmės Apgyvendinimo
paslaugas
reprezentaciniai
turizmo
maršrutai
ir įmonių trūkumas.
turistiniai objektai.

teikiančių

Upės yra tinkamos vandens trasoms plėtoti, Menkai išvystyta kaimo turizmo sfera.
pramoginei rekreacijai, poilsiui gamtoje ir
kitoms poilsio formoms.
Kaimo

vietovėse

veikia

aktyvios

ir
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novatoriškos bendruomenės.
Jurbarko rajone plačiai pristatomas krašto
kultūrinis paveldas.
Galimybės

Grėsmės

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

Nesudarant palankių sąlygų kaimo
gyventojams
mokytis,
gali
būti
nesukurtas
stiprus
vietos
plėtros
impulsas, kuris galėtų paskatinti kaimo
gyventojus prioritetiškai traktuoti gamtos
apsaugą ir rūpintis vietos tradicijomis bei
kitu istorijos paveldu.

Naujų komunikacinių technologijų diegimas
mažina kaimo vietovių geografinį atokumą,
ir tokiu būdu sukuriamos geresnės
prielaidos
ūkinei
veiklai
bei
bendruomeniškumui teritorijoje stiprinti.

Rinkos sąlygomis nesukūrus stimulų,
skatinančių žemdirbius taikyti ekologinius
gamybos metodus ir saugoti biologinę
įvairovę, teritorijoje gali išplisti žemės
ūkio metodai, kurie sumažintų ekologinį
teritorijos pranašumą.

Didėjantis vartotojų dėmesys gerai produktų
kokybei ir auganti „natūralių“ produktų
paklausa atveria naujas ekologinio regiono
potencialo panaudojimo galimybes.

Darniai kaimo vietovių plėtrai gali
prieštarauti šioje teritorijoje nekilnojamą
turtą įsigiję ar siekiantys įsigyti asmenys,
vietos gyventojai ir kt.

Struktūrinių ir kitų fondų bei nacionalinių ir
savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas
infrastruktūros
plėtrai
nagrinėjamoje
teritorijoje.

Kultūrinio, istorinio paveldo objektų ir
rekreacinių išteklių potencialo mažėjimas
bei
prastėjanti
objektų
būklė.
Nesubalansuotas išteklių naudojimas,
sąlygojantis jų nykimą.

Vietinių gyventojų nesuinteresuotumas,
Įvairių sportinių – turistinių kompleksų skeptiškas požiūris į verslo plėtros
įrengimas,
dviračių
turizmo
plėtotė, galimybes, iniciatyvų ir naujų idėjų
prieplaukų, vandens turizmo infrastruktūros trūkumas.
vystymas.
Didelė jaunų žmonių emigracija.
Naujų turizmo produktų ir papildomų
paslaugų formavimas panaudojant regiono
išteklius.

Finansavimo šaltinių plėtros projektams
įgyvendinti trūkumas ir investicijų vertės
išaugimas.
Neužtikrinus daugumos kaimo gyventojų
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Palankios
galimybės
infrastruktūrą.

vystyti

turizmo

Turistinių trasų sujungimas į vieningą
tarptautinio ir nacionalinio turizmo sistemą.
Įvairių verslų kūrimas.
Privataus
kapitalo
infrastruktūros plėtrai.

pritraukimas

įtraukimo į vietos plėtros procesus nebus
realizuotas
vietovės
socialinis
potencialas, didės kaimo gyventojų
(ypatingai jaunų) migracija.
Nepalanki valstybės užsienio politika ne
Europos Sąjungos valstybių (Rusijos,
Baltarusijos) atžvilgiu gali suspenduoti
Nemuno kaip tarptautinės turizmo trasos
idėjos įgyvendinimą.
Priimtų sprendimų tęstinumo nebuvimas.
Mažas vietinių gyventojų verslumo lygis.

Nebrangaus apgyvendinimo įstaigų tinklo
plėtra.
Menka privataus verslo iniciatyva.
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3. JURBARKO RAJONO KAIMO VIETOVIŲ DARNIOS PLĖTROS
POREIKIO NUSTATYMAS
Darni plėtra apima aplinkosaugos, ekonominius, socialinius ir kultūrinius
aspektus. Kaimo plėtra yra socialinės – ekonominės sistemos, tikslingai orientuoti
struktūriniai pokyčiai kaimo vietovėse, siekiant efektyviausiu būdu panaudoti vietos
išteklius, siekiant pagerinti gyvenimo ir darbo sąlygas, taip pat didinti jų patrauklumą ir
sukurti pridėtinę vertę.
3 lentelė. Jurbarko rajono darnios kaimo plėtros aspektai

Ekonomine prasme
Jurbarko rajono žemės ūkio ir
kitų kaimo ekonominių veiklų
bei būtinos infrastruktūros plėtra.

Aplinkosaugine prasme
Jurbarko rajono kaimuose esančių
gamtinių elementų tvarkymas,
formavimas ir apsauga, tenkinant
ekonominius,
socialinius,
kultūrinius,
ekologinius
ir
estetinius visuomenės poreikius.

Darni kaimo plėtra
Jurbarko rajone

Socialine prasme
procesas, kurio metu gerinama
kaimo gyventojų kokybė ,
įskaitant pokyčius socialinėje
organizacijoje.

Institucine (politine) prasme
Jurbarko rajono kaimo vietovių
gyventojų gyvenimo kokybės
gerinimas, kaimo ūkinės ir
socialinės struktūros, taip pat
bendruomeninių
ryšių
tobulinimas, siekiant užtikrinti
ekonominė ir socialinę sanglaudą,
saugoti ir kurti darbo vietas kaimo
vietovėse, saugoti ir puoselėti
etninę kultūrą, kraštovaizdį bei
gamtinę aplinką.
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Užimtumo didinimas Jurbarko rajono kaimo vietovėse turėtų būti vienas iš
pagrindinių uždavinių, nes kaimo vietovėse pastebimas žmonių mažėjimas ir gyventojų
senėjimo procesas. Aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemones turėtų būti viena iš
pagrindinių įrankių, kuriant Jurbarko rajone konkurencingą žiniomis pagrįstą ekonomiką ir
užtikrinant rajono gyventojų raidą.
Nedarbo problema rajone yra glaudžiai susijusi su socialinėmis rajono
problemomis, todėl gyventojų integracija ir užimtumo skatinimas galėtų būti viena iš
priemonių mažinti rajono socialines problemas.
Sėkminga viso rajono išsivystymo sąlyga yra žiniomis ir inovacijomis grįsto
verslumo skatinimas. Gyventojų verslumo skatinimas, įgyvendinamas turi būti remiantis
šiomis nuostatomis:
 verslaus mastymo skatinimas rajone;
 jaunų ir veiklių žmonių skatinimas užsiimti privačiu verslu;
 verslo įmonių rengimas plėtrai bei konkurencingumo didinimui užsienio rinkose;
 verslo įmonių finansinių kompetencijų didinimas;
 inovatyvios ir draugiškos aplinkos smulkiam ir vidutiniam verslui kūrimas;
Rajone įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2013 m. lyginant su 2012
m. augo 53 proc. Išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2013 m. lyginant su 2012
m. taip pat augo 70 proc. Taigi, išregistruotų įmonių rajone buvo 17 proc. daugiau negu
įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių.

Verslo sektoriaus plėtra
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4 pav. Jurbarko rajono verslo sektoriaus plėtra
Šaltinis: LR Statistikos departamentas
Jurbarko rajone pastebimas ženklus mažų ir vidutinių įmonių mažėjimas. 2004
m. mažų ir vidutinių įmonių Jurbarko rajone buvo 441, o 2014 m. 306 mažos ir vidutinės
įmonės. Žemiau pateiktame grafike, galime matyti mažų ir vidutinių įmonių kitimą 10 m.
laikotarpiu.
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Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių
skaičius metų pradžioje
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5 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje
Šaltinis: LR Statistikos departamentas
Jurbarko rajone 2013 m. tūkstančiui gyventojų teko 10,6 MVĮ. Šis santykinis
rodiklis atspindi žemą rajono verslumo lygį. Palyginimui, bendrai Lietuvoje tūkstančiui
gyventojų tenka 22 MVĮ. Žemas verslumo lygis rajone yra labai aktuali problema, todėl turi
būti atliekami veiksmai šiai problemai spręsti. Turėtų būti remiamos investicijos į smulkias
ir vidutines įmones, kurios prisideda prie regioninės plėtros, kuria gerąją patirtį, skatina
teigiamus socialinius ir ekonominius procesus.
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą vienas iš tikslų yra smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas.
Europos Sąjungos ERPF fondas finansuoja šio tikslo įgyvendinimą. Turi būti įgyvendinami
šie konkretūs uždaviniai:
 verslumo lygio didinimas ( įmonių ir fizinių asmenų, tenkančiam 1000 gyventojų,
skaičiaus didinimas.
 padidinti MVĮ tarptautiškumą ( lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto dalis nuo
BVP).
 padidinti MVĮ produktyvumą ( pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ,
tenkanti vienam darbuotojui).
 padidinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas, efektyviai resursus naudojančias
technologijas ( investicijų, kurių daugiau kaip 50 proc. sumos investuojama į ecoinovacijas, dalis nuo visų investicijų).
Pasinaudojus šia Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) parama būtų
galima padidinti verslumo lygį Jurbarko rajone.
Jurbarko rajone verslumo skatinimas turėtų būti vykdomas, sudarant
inovatyvią ir draugišką aplinką smulkiam ir vidutiniam verslui, finansuojant verslo steigimo
išlaidas, teikiant pagalbą ir informaciją verslo kūrimui ir reikalingos dokumentacijos
ruošimui. Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp rajono sėkmingų verslininkų ir kaimo
bendruomenių, jaunimo organizacijų. Jurbarko rajono jaunimo verslumo skatinimas galėtų
būti vykdomas konkursų pagalba, t.y. Jurbarko rajono savivaldybėje galėtų būti skelbiamas
konkursas rajono mokyklų mokiniams. Konkurso metu mokiniai turėtų siūlyti priemones
verslumo lygiui didinti ir kurti verslo modelius, pritaikytus Jurbarko rajonui.
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Jurbarko rajonas turi pakankamai gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių, kurių
pagrindu galima plėtoti turizmo verslą. Siekiant pritraukti turistų srautus, būtina plėtoti
išskirtines turizmo paslaugas ir infrastruktūrą.
Jurbarko kraštas unikalus savo gamtine aplinka, įspūdingu kraštovaizdžiu ir
tarptautiniu bei nacionaliniu mastu reikšmingu kultūros paveldu; išsiskiria aukštą
rekreacinę vertę ir turistinį patrauklumą turinčių vietovių ir objektų skaičiumi.
Geromis gyvenimo sąlygomis vietovėje pirmiausiai suinteresuoti toje vietovėje
dirbantys ir gyvenantys gyventojai, kaimo bendruomeninių organizacijų ir vietos savivaldos
atstovai bei vietovėje veikianti vietos veiklos grupė. Vietos gyventojai ir vietovėje
veikiančios bendruomeninės organizacijos yra svarbūs kaimo plėtros dalyviai, kurie
nukreipia vietovės vystymąsi darnumo link. Verslininkai ir investuotojai kaimo vietovėse
skatina ekonomikos lygio augimą, didina užimtumą, kuria naujas darbo vietas. Jiems yra
svarbi gera infrastruktūra, kurią sudaro gera kelių būklė, geras susisiekimas su rajono
centru, geras mikroklimatas tarp jų ir vietos valdžios institucijų bei vietovėje veikiančių
kaimo bendruomeninių organizacijų ir vietos veiklos grupių.
Turistai atvykstantys į vietovę suinteresuoti naujomis paslaugomis,
lankytinomis vietomis, siūlomomis pramogomis. Kaimo vietovėms ir visam Jurbarko rajonui
turistai svarbūs dėl paliekamų finansinių išteklių, taip pat dėl informacijos apie rajoną
skleidimo.
Siekiant valdyti pokyčius kaimo vietovėje, ypatingas dėmesys yra skiriamas
vietos gyventojų ir turistų poreikių suderinimui. Vietos gyventojai, kurie nuolat gyvena toje
vietovėje nori ramybės, poilsio, o atvykstantys turistai suinteresuoti naujomis paslaugomis,
lankytinomis vietomis, siūlomomis pramogomis. Tai sukuria priešpriešas ne tik tarp vietos
gyventojų ir turistų, bet taip pat ir tarp vietos valdžios, verslininkų ir investuotojų.
Įvertinus Jurbarko rajono kaimo vietovių esamos situacijos analizės duomenis
ir rajono seniūnijų bendruomenės narių pateiktus poreikius, išskiriami pagrindiniai galimi
kaimo vietovių darnios plėtros poreikiai. Kurie yra pateikiami 4 lentelėje.
4 lentelė. Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros poreikio nustatymas
Seniūnija

Poreikio aprašymas

Eržvilko seniūnija
Sutvarkyti privažiavimus prie paveldo objektų.
 Būtina sporto aikštė, kadangi nėra įrengtos nei vienos sporto šakos
aikštelės.
 Kaime nėra nei vienos tvarkingos vaikų žaidimų aikštelės.
Pašaltuonio k.  Kaimo centrinėje dalyje yra vandens telkinys, kurio teritorija – visiškai
nesutvarkyta. Bendruomenė neturi jokio kito vandens telkinio, kurį būtų
galima pritaikyti poilsiui. Būtina atlikti pakrančių sutvarkymo, vandens
išvalymo, poilsiavietės infrastruktūros objektų bei maudyklos vietos
įrengimo darbus.
 Bendruomenės nariai aktyviai sportuoja žaisdami krepšinį. Kaime yra
sena sporto aikštelė, kuri neatitinka gyventojų poreikių. Būtina atnaujinti
Kartupėnų k.
krepšinio aikštelę (danga, krepšinio lentos, lankai, stovai ir kita).
Tinkama sporto aikštės eksploatavimui turėtų būti įrengiami suoliukai,
šiukšliadėžės, įrengiama tvora.
Girdžių seniūnija
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Girdžių k.

Pavidaujo k.

 Kaime buvo atnaujinta krepšinio bei tinklinio sporto aikštelė, tačiau
neįrengta tvora. Bendruomenės nariai dėl visuomenės saugumo, sporto
aikštelės tvoros poreikį įvertina kaip būtiną.
 Kaime turėtų būti suformuojamas parkelis, kuris būtų bendruomenės
poilsio zona. Parke turėtų būti šie infrastruktūros objektai: suoliukai,
šiukšliadėžės, tinkamai įrengti takai.

Juodaičių seniūnija

Juodaičių k.

Mišiūnų k.
Centro k.

 Kaimo centre yra apie 60 a. parkelis, kuriame stovi avarinės būklės
nenaudojamas vandens bokštas. Vandens bokšto teritorija yra aptverta
su draudžiančia prieiti arčiau juosta, kadangi nuo bokšto krenta plytos ir
kitos statybinės dalys. Iš parkelio teritorijos pašalinus nenaudojamą
vandens bokštą, galima įkurti poilsio zoną bendruomenės nariams. Šiuo
metu parkelis yra apleistas ir neišnaudojamas dėl jame esančio
avarinės būklės statinio.
 Juodaičių seniūnijos bendruomenės nariai aktyviai sportuoja ir dalyvauja
rajoninės reikšmės krepšinio čempionatuose. Tačiau šios seniūnijos
krepšinio komanda yra bene vienintelė, kuri neturi sporto aprangos. Dėl
šios priežasties, komandos nariams nėra galimybės tinkamai atstovauti
savo seniūniją.
 Bendruomenės nariai yra įkūrę ansamblį, kuris koncertuoja įvairiose
rajono šventėse ir kituose renginiuose. Ansamblis neturi šventinės
aprangos, dėl to negali tinkamai atstovauti savo seniūniją.
 Beveik visos kaimo gatvės yra su asfalto danga, tačiau šalutinėms
kaimo gatvėms trūksta apšvietimo.
 Šalutinėms kaimo gatvėms trūksta apšvietimo.

Jurbarkų seniūnija
Dainių k.

Žindaičių k.

 Kaime yra 2 ha ploto žemės sklypas, kurio įteisinimo procesas dėl tam
tikrų priežasčių yra nesutvarkomas. Turint tokį žemės plotą,
bendruomenės poreikiai galėtų būti įgyvendinami įkuriant agrarinės
paskirties įmonę.
 Trūksta vaikų žaidimų aikštelių.
 Bendruomenėje yra kultūrinės veiklos poreikis, tačiau nėra meno grupių,
ansamblių.
 Į keturračių motociklų mėgėjų klubą susibūręs jaunimas laisvalaikį
leidžia važinėdamiesi Mituvos upės pakrantėje. Bendruomenės nariai
išreiškė poreikį keturračių motociklų trasos įrengimui. Tokios trasos
įrengimui yra būtina suformuoti lokalią trasą arba sudaryti galimą
maršrutą.

Raudonės seniūnija
Raudonėnų
k.
Raudonės k.

 Kaime yra krepšinio aikštelė su suirusia asfalto danga. Krepšinio
aikštelę būtina atnaujinti įrengiant minkštą dangą, atnaujinant
infrastruktūrą, pastatant suoliukus ir šiukšliadėžes.
 Raudonės seniūnijoje pagrindinė bendruomenės narių organizuojamų
švenčių vieta yra prie Nemuno pilies esanti prieplauka. Iki šios vietos
galima atvažiuoti neasfaltuotu keliuku, kurio pabaigoje yra automobilių
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Pupkaimių k.
Naujokų k.
Graužėnų k.

Stakių k.

stovėjimo aikštelė. Bendruomenės nariai aikštelėje įsirengė laužavietę,
šviestuvus, kad būtų galima šioje vietoje organizuoti seniūnijos šventes.
Tačiau esamos infrastruktūros nepakanka. Būtina esamą aikštelę
pritaikyti atvykstantiems turistams, kadangi šioje vietoje sustoja turistų
autobusai, kurie atvyksta apžiūrėti pilies ir parko teritorijos.
 Raudonės pilis ir parkas galėtų būti lankomi ne tik šviesiu paros metu,
jei būtų įrengtas specialus parko ir pilies apšvietimas.
 Bendruomenės nariai išreiškė poreikį įrengti prieplauką, uostą. Dėl
didelio turistų ir vietos gyventojų teritorijos lankymo intensyvumo būtų
galima išnaudoti prieplaukos teikiamus privalumus.
 Pagrindinė kaimo gatvė yra be pėsčiųjų tako. Eismas yra pakankamai
intensyvus (įvertinus gyvenvietės dydį), todėl 1,5 km ilgio pėsčiųjų takas
yra būtinas.
 Gatvių apšvietimas turėtų būti atnaujinamas, reikia įrengti naujus
šviestuvus.
 Nėra tinkamo privažiavimo prie Raudonėnų piliakalnio. Galėtų būti
įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė, kadangi piliakalnis yra aktyviai
lankomas, netoli yra kelias 141 (Kaunas – Jurbarkas).
 Bendruomenės nariai išreiškė poreikį kempingo įkūrimui.
 Raudonėje, Naujosios g. ir Tujų g. sankryžoje yra apie 7 a. ploto
sklypas, kuriame šiuo metu yra prastos būklės, seni vaikų žaidimų
aikštelės įrenginiai. Būtina atnaujinti vaikų žaidimų aikštelę, įrengti
suoliukus ir kitus infrastruktūros objektus.
 Visame Raudonės miestelyje reikėtų pastatyti 40 suolų ir 20
šiukšliadėžių, kadangi turistų srautai yra dideli, o pagrindinė
infrastruktūra – menka.
 Trūksta gatvių apšvietimo.
 Trūksta gatvių apšvietimo.
 Trūksta gatvių apšvietimo.
 Netoli Nemuno yra išlikę senos poilsiavietės pamatai. Būtina atnaujinti
infrastruktūrą ir įrengti visus poilsiavietei būtinus objektus.
 Kaime yra apie 100 kv.m pastatas, kurį galima pritaikyti bendruomenės
reikmėms. Pastatą reikėtų rekonstruoti. Bendruomenės nariai išreiškė
pageidavimą, kad pastate būtų įrengtos specialios patalpos, pritaikytos
vaikų stovyklos organizavimui.

Seredžiaus seniūnija

Seredžiaus
k.

 Prie sporto stadiono reikia vaikų žaidimų aikštelės.
 Prie mokyklos yra parkelis, kurį būtų galima pritaikyti poilsiui. Reikia
įrengti pagrindinius infrastruktūros objektus.
 Prie tilto per Dubysą būtų galima sutvarkyti esančią teritoriją ir bent
minimaliai pritaikyti maudyklai.

Skirsnemunės seniūnija
 Šv. Jurgio bažnyčios pritaikymas nuolat keičiamoms meno kūrinių
Skirsnemunės
ekspozicijoms bei sakralinės muzikos koncertams.
k.
 Būtinas bažnyčios stogo dangos keitimas, saugos ir priešgaisrinės
signalizacijos įrengimas, elektros instaliacijos sutvarkymas.
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Pilies I k.

Naukaimio k.

 Senosios bažnyčios vietos pritaikymas lauko muziejaus įrengimui.
 Pratęsti dviračių taką pro planuojamo lauko muziejaus įrengimo vietą.
 Senelių dienos centro įrengimas.
 Jaunimo dienos centro įrengimas.
 Vandens telkinių pritaikymas maudykloms. Teritorijos sutvarkymas,
infrastruktūros įrengimas.
 Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Nemuno g. prie senųjų
katalikų kapinių.
 Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas prie evangelikų liuteronų
bažnyčios.
 Pėsčiųjų tako įrengimas prie evangelikų liuteronų bažnyčios.
 Bendruomenės poreikius patenkintų sporto aikštelių inventoriaus
atnaujinimas: rankinio aikštelės vartai, teniso kortų tinklas, tinklinio
aikštelės tinklas su stovais bei futbolo ir krepšinio kamuoliai.
 Skirsnemunės seniūnijos krepšinio komanda neturi sportinės aprangos.
 Skirsnemunės k. kultūros centro pastato atnaujinimas yra būtinas.
 Buvusį audimo fabriką „Kaspinas“ ir jo teritoriją galima pritaikyti žemės
ūkio produktų perdirbimo įmonei įkurti.
 Parko sutvarkymas įrengiant infrastruktūros objektus – suoliukus,
nuorodų stendus.
 Parko teritorijoje trūksta vaikų žaidimų aikštelės.
 Kaimo bendruomenės namų teritorija gali būti pritaikyta poilsiui
(įrengiant atitinkamą infrastruktūrą) arba lauko muziejaus ekspozicijos
įrengimui.
 Kapinių apšvietimas, elektros instaliacijos įrengimas.

Smalininkų seniūnija
 Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos stadionui ir aikštynams yra
būtina rekonstrukcija. Reikalinga nauja danga bei sporto inventorius.
 Prie Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos reikia įrengti vaikų
žaidimų aikštelę.
 Reikia sutvarkyti centrinę miestelio aikštę, esančią prie pagrindinės
mokyklos ir Nemuno g. Būtina atnaujinti esančius laiptus, pėsčiųjų taką.
 Reikia atnaujinti pėsčiųjų taką, esantį tarp Smalininkų technologijų ir
verslo mokyklos ir Nemuno g., įrengiant suoliukus, šiukšliadėžes,
apšvietimą, apželdinimą.
Smalininkų mst.  Smalininkuose iš kartos į kartą perduodamos skardinimo amato
paslaptys. Jaunimas aktyviai domisi šia veiklos sritimi, yra
organizuojami mokymo kursai. Reikia įvertinti šios seniūnijos tradicine
tapusios profesijos puoselėjimo galimybes įkuriant skardinimo, stogų
dengimo įmonę.
 Bendruomenės nariai pageidautų aplink Smalininkų tvenkinį įrengti
medinį taką su apšvietimu, suoliukais ir kita infrastruktūra.
 Prie maudyklos, esančios Nemuno pakrantėje, yra įrengta tinklinio
aikštelė. Šioje vietoje seniūnijos gyventojai renkasi Jonių šventės metu.
Prie maudyklos reikia įrengti tiltelį į vandenį.
Kazikėnų k.
 Reikalinga vaikų žaidimų aikštelė su visa būtina infrastruktūra.
Vidkiemių k.  Buvusios internatinės mokyklos pritaikymas vaikų darželio plėtrai arba
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šių patalpų panaudojimas kulinarinio paveldo kavinei/užeigai įrengti.
 Lengvupio upelio krantinių ir vagos sutvarkymas, pritaikymas
rekreaciniam poilsiui.
Šimkaičių seniūnija
Vadžgirio k.

 Parkas galėtų būti atnaujinamas ir pritaikomas bendruomenės poilsiui.
Būtina sutvarkyti parko teritoriją išgenint medžius, įrengiant suoliukus.
Parke yra įrengta nedidelė estrada, kuri galėtų būti praplėsta, atnaujinta
infrastruktūra.

Veliuonos seniūnija
Veliuonos k.

Tamošių k.

 Nėra bendruomenės namų. Buvęs pirties pastatas galėtų būti
rekonstruojamas ir įkuriami bendruomenės namai.
 Sutvarkyti Veliuonos krašto muziejaus patalpas, Veliuonos dvarą.
 Prie Nemuno upės įrengti maudyklą. Galima išvalyti už salos esančios
teritorijos dugną, sutvirtinti pagrindą ir įrengti saugią maudyklą.
 Senojo šaltinio vietą padaryti traukos centru. Sutvarkyti infrastruktūrą.
 Kaime yra būtinas vienos iš pagrindinių gatvių asfaltavimas, apšvietimo
ir pėsčiųjų takų įrengimas.
 Rekonstruoti kultūros namus.

Viešvilės seniūnija

Viešvilės k.

 Viešvilės prieplaukos, uosto įrengimas.
 Būtinas Viešvilės upelio vagos išvalymas.
 Seniūnijoje yra 12 natūralių turistinių maršrutų, kurios būtų galima
tinkamai įvertinus pristatyti įrengiamame stende.
 Nuo Klaipėdos g. įrengti apie 14 m ilgio pėsčiųjų taką.

3.1. Jurbarko rajono seniūnijų anketinės apklausos rezultatai
Kaimo vietovė – tai teritorija, kurioje dominuoja natūrali gamtinė aplinka, o
gyventojams būdinga nedidelė koncentracija. Pagal Lietuvos administracinį – teritorinį
suskirstymą kaimo vietovėms priskiriami įvairaus tipo kaimai ir miesteliai. Pagrindinis
kiekvienos vietovės plėtros tikslas yra ilgalaikiai konkurenciniai pranašumai, kuriuos
formuoja tokie veiksniai, kaip unikalūs vietos ištekliai, išskirtiniai vietos plėtros veikėjų
gebėjimai ir pačios vietovės išskirtinumas. Tinkamai panaudojami konkurenciniai
pranašumai padeda vietos plėtros veikėjams susikurti geresnes gyvenimo sąlygas ir
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.
Analizuojama Jurbarko rajono seniūnijų situaciją tiriamuoju laikotarpiu.
Siekiant išsiaiškinti Jurbarko rajono seniūnijų nuomonę apie darnios plėtros galimybių
priemones, kurios užtikrintų rajono išskirtinumą, patrauklumą, identifikuotų socialinius,
ekonominius, kultūrinius, gamtinius išteklius, numatytų jų racionalų ir efektyvų
panaudojimą, buvo atlikta anketinė apklausa. Respondentų apklausai atlikti, parengta
anketa skirta Jurbarko rajono seniūnijoms.
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Anketos klausimai sudaryti taip, kad būtų galima surinkti Jurbarko rajono
kaimo vietovių darniai plėtrai reikalingą informaciją. Anketoje (PRIEDAS) pateikta 13
klausimų, į kuriuos atsakinėjo Jurbarko rajono seniūnijos. Klausimai atspindi
infrastruktūros poreikį, darnios plėtros problemas, išteklių, rekreacinių ir turistinių zonų
situaciją.
Darbo rinka kaimo vietovėse sparčiai keičiasi dėl demografinių, socialinių ir
ekonominių pokyčių. Siekiant užtikrinti kaimo gyventojų tolygų užimtumą būtina atkreipti
dėmesį į socialinės atskirties mažinimo galimybės. Žiūrint sudarytą piramidę (1 pav.)
matosi, kad visos Jurbarko rajono seniūnijos, užimtumą rinkosi, kaip pagrindinį gyvenimo
kokybę gerinantį aspektą. Buvo pažymėta, kad užimtumą padidintų darbo vietų sukūrimas,
gamybos įmonių atsiradimas, supaprastintos sąlygos smulkiajam verslui.
Kitas ne mažiau aktualus aspektas tai stiprus kaimo žmonių
bendruomeniškumas. Buvo pažymėta, kad bendruomeniškumą skatintų bendra veikla,
kultūriniai renginiai, kultūros ir turizmo įstaigų bendradarbiavimas.
Užimtumas

Stiprus kaimo žmonių
bendruomeniškumas

Viešųjų erdvių saugumas

Rekreacinių zonų plėtra
Kultūros įstaigų plėtra

Nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtra

6 pav. Pagrindiniai seniūnijų bendruomenių gyvenimo kokybę gerinantys aspektai.
Kaimo problemos pasaulyje visur panašios ─ tai skurdas, nedarbas, socialinė
atskirtis, bloga infrastruktūra. Siekiant jas įveikti buriamasi į kaimo bendruomenes ir
imamasi bendros veiklos. Seniūnams atsakant į klausimą apie kaimo vietovių darnios
plėtros problemas, dažniausiai buvo minimas žemas kaimo gyventojų verslumo lygis (2
pav.).
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Kaimo vietovių darnios plėtros problemos
Žemas kaimo gyventojų verslumo
lygis
Neišplėtotas paslaugų sektorius
Finansavimo galimybių trūkumas
Prasta kultūros paveldo objektų
būklė
Nepakankamai atsižvelgiama į
vietos bendruomenės
Neracionalus žemės išteklių
naudojimas

7 pav. Kaimo vietovių darnios plėtros problemos.
Mažai išplėtotas paslaugų sektorius, Raudonės, Eržvilko ir Juodaičių
seniūnijos pažymėjo, kad trūksta maitinimo, buitinių paslaugų įstaigų, kaimo turizmo
sodybų turistams apsistoti. Prasta kultūros paveldo objektų būklė Veliuonos seniūnijoje,
Eržvilko seniūnija minėjo, kad paveldo objektai išsidėstę plačioje teritorijoje, kai kur nėra
privažiavimo. Seredžiaus ir Šimkaičių seniūnijose verčiamasi augalininkyste ir
gyvulininkyste, tačiau nėra nei vienos įmonės, kuri perdirbtų produkciją. Girdžių seniūnijoje
trūksta paslaugų turistams.
Būtina gerinti rajono infrastruktūrą (visais aspektais), siekiant pritraukti išorinį
finansavimą, sudominti potencialius investuotojus, galinčius sukurti naujas darbo vietas
vietovėje. Dauguma seniūnijų nurodė verslumo objektų poreikį, kaip pagrindinį
infrastruktūros elementą (3 pav.). Dar buvo minimas gatvių apšvietimo, geresnių kelių,
dviračių takų poreikis. Veliuonos miestelyje nesutvarkyta nuotekų sistema, dalis gyventojų
iki šiol gyvena be vandentiekio. Šimkaičių seniūnija skundėsi, kad Paulių, Baltraitiškių,
Paskynų seniūnaitijose nėra viešųjų interneto prieigų.
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Pagrindinis infrastruktūros poreikis seniūnijose
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3 pav. Pagrindinis
infrastruktūros poreikis
seniūnijose

8 pav. Pagrindinis infrastruktūros poreikis seniūnijose
Paklausus rajono seniūnijų, kas, jų nuomone, būtų patrauklu investuotojui,
dauguma pažymėjo neužterštą aplinką ir patogų susisiekimą (4 pav.). Nuo rajono centro
Jurbarko iki Lietuvos tarptautinių oro uostų: iki Kauno – 100 km, iki Palangos – 170 km, iki
Vilniaus – 190 km. Ypač didelę reikšmę Jurbarko rajono geografinei padėčiai turi
didžiausia šalies upė – Nemunas. Jurbarko rajoną kerta tarptautinės reikšmės vidaus
vandens Nemuno upe kelias Klaipėda-Kaunas, priskirtas Jungtinių Tautų vidaus vandenų
kelių maršrutams ir įtrauktas į Europos svarbiausių vidaus vandens kelių tinklą.
Net 9 seniūnijos iš 11, mažą konkurenciją įvardino kaip patrauklų kriterijų
investuotojui. Veliuonos seniūnijos seniūnas Egidijus Mikšta pažymėjo, kad „bet kurio
verslo pas mus tikrai nedaug, todėl konkurencija labai nedidelė“.

Kita
Žemės sklypai
Pastatai

Palankios investuotojui
priemonės

Palanki geografinė padėtis
Maža konkurencija
Patogus susisiekimas
Neužteršta aplinka
0

2

4

6

8

10

9 pav. Respondentų įvardintos investuotojams patrauklios
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Lietuvos mokslininkai alternatyviąją žemės ūkiui veiklą apibūdina kaip įvairią
kitą veiklą, nesusijusią su žemės ūkiu arba netradicinę žemės ūkio veiklą, iš kurios
gaunamos papildomos pajamos. Pasaulyje alternatyviųjų žemės ūkiui veiklų spektras labai
įvairus: kalvystė, briketų gamybą, grybų auginimas, gamtos išteklių panaudojimas, kaimo
turizmas, vaikų turizmo stovyklos ir kt.
Kaimo turizmo sodybų plėtra išspręstų turistų apgyvendinimo klausimą. Anot
Veliuonos seniūno, turistai dažnai užduoda klausimą, kur tokioje gražioje vietoje galėtų
apsistoti, tačiau jų poreikį patenkinti galima tik iš dalies. Yra Živilės Simanavičienės
nakvynė ir pusryčiai, Česlovo Letuko sodyba, turistinė stovyklavietė „Gandro pėda“.
Natūraliai mažėjant Lietuvos kaimo gyventojų užimtumui žemės ūkyje,
ieškoma alternatyvios žemės ūkiui veiklos. Šios veiklos plėtojimas būtų pagrindiniu
postūmiu sprendžiant kaimo gyventojų užimtumą ir papildomus pajamų šaltinius.
Kaip alternatyvią žemės ūkiui veiklą seniūnijos pažymėjo kaimo turizmo
sodybos, sraigių, stručių auginimas, Jurbarkų, Eržvilko ir Viešvilės seniūnijos pažymėjo
bitininkystę, kaip alternatyvią veiklą. Vaistažolių auginimą, rinkimą, arklininkystę,
avininkystę minėjo Viešvilės seniūnas. Seredžiaus seniūnija pažymėjo, kad būtų galima
plėtoti žemės ūkio produkcijos perdirbimą, kurti amatų cechus.
Seredžiaus seniūnijoje yra Editos ir Eriko Laiconų ūkis, ne mažiau patrauklus
Stasio Venckaus danielių ūkis, Vitalijos Bendžiuvienės alpakų ūkis. „Jurbarko šviesoje“
2013 m. rugpjūčio 19 d. straipsnyje buvo rašoma: „...alpakų vilną galima karšti ir verpti
tradiciniais įrengimais. Žinoma, reikėtų atskirų įrengimų, kuriais apdoroti galima būtų tik
alpakų vilną, bet tai – ateitis. Lietuvoje to kol kas niekas nedaro, o išskirtinės kokybės siūlų
įsigyti norėtų nemažai žmonių. Šiuo metu esame įsigiję savo karšimo mašiną, tad karšti
alpakų vilną bandysime šiemet jau patys. Verpimo įrengimus planuojame įsigyti, tačiau dar
šiemet jų greičiausiai neturėsime, tad ieškosim, kas suverps.“. Susisiekus su Vitalija ir
Haroldu Bendžiais, jie patvirtino, kad verpimo įrengimų dar neturi.
Pasiteiravus apie ekologinių ūkių situaciją, Skirsnemunės, Jurbarkų ir
Raudonės seniūnijos pažymėjo, kad yra daugiau nei 3 ekologiniai ūkiai, likusiose
seniūnijose ekologinių ūkių yra mažiau nei 3. Daugiausia yra auginamos grūdinės kultūros,
išskirti būtų galima ekologinį šaltalankių ūkį Skirsnemunės seniūnijoje ir du išskirtinės
kokybės braškių ūkius Smalininkų seniūnijoje.
Seniūnų taip pat teiravomės apie jų regione puoselėjančius papročius ir
tradicinius amatus, juk tai yra svarbi tautos paveldo dalis. Tradiciniai amatai labiau tapo
saviraiškos, laiko praleidimo forma, nei veikla, kuri duoda pajamas. Tradiciniai amatai yra
laikomi viena iš žemės ūkiui alternatyvių veiklos rūšių, kuri duoda nemažą socialinę naudą
kaimo vietovėms. Amatininkų veikla galėtų tapti perspektyvia, kuri skatintų švietimą ir
kultūrą. Žemiau pateiktoje lentelėje matyti atsakymai į pateiktą klausimą apie tradicinių
Lietuvos papročių puoselėjimą ir tradicinius amatus seniūnijose.
5 lentelė. Seniūnijose puoselėjami papročiai ir tradiciniai amatai
Seniūnija
Puoselėjami papročiai, tradiciniai amatai
Eržvilko
Pynėjai, drožėjai.
Seredžiaus
Mezgėjai, vilnos velėjai, audėjai. Visą gegužę giedamos Gegužinės
pamaldos, mėnesio gale būna gegužinė.
Veliuonos
Smalininkų
Viešvilės

Audėja (dėl amžiaus nedalyvauja renginiuose).
Kepa šakočius (NVO „Smalininkų gaspadinės“).
Skardininkai, stogdengiai, kaminų indėkų meistrai, medžio apdirbėjai,
kalviai.
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Skirsnemunės
Girdžių
Raudonės

Kalvystė.
Žvakių liejimas.
─

Juodaičių

─

Šimkaičių

─

Jurbarkų

─

Apibendrinant galima teigti, kad tradicinių amatų vystymą įtakoja menkas
kaimo amatininkų verslumas, neveikianti tradicinių amatų technologijų mokymo, perdavimo
sistema, dėl ko kai kurie amatai yra atsidūrę ties išnykimo riba, menki kaimo amatininkų
viešo intereso atstovavimo gebėjimai, silpnos asocijuotos kaimo amatininkų organizacijos,
jų partnerystė ir bendradarbiavimas su kitomis kaimo savivaldos organizacijomis labai
silpna amatų gaminių rinkodara, jų populiarinimas, informacijos apie tradicinių amatų
gaminius trūkumas.
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4. JURBARKO RAJONO KAIMO VIETOVIŲ DARNIOS PLĖTROS
PASIŪLYMAI
Verslo aplinkos atžvilgiu kaimo politikos formuotojai vis daugiau dėmesio
skiria paslaugų teikimo kaime klausimams. Be to, svarbu pabrėžti ir tai, kad stengiamasi
ne tik plėtoti viešųjų paslaugų teikimą, bet ir skatinti bei remti privačias iniciatyvas dėl
paslaugų sektoriaus kaime plėtros. Tai gali būti tiek verslo įmonių, tiek kaimo
bendruomenės ar pelno nesiekiančių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas. Maža
vietinė rinka yra svarbus veiksnys, stabdantis verslininkų iniciatyvas plėtoti paslaugų
sektorių kaime. Todėl kaimo gyventojai atsiduria mažiau palankiose sąlygose lyginant su
miestiečiais.
Darbo rinka kaimo vietovėse sparčiai keičiasi dėl demografinių, socialinių ir
ekonominių pokyčių. Siekiant užtikrinti kaimo gyventojų tolygų užimtumą būtina atkreipti
dėmesį į gyventojų teritorinio mobilumo galimybes. Vertinant bendrą verslo kaime būklę,
matoma, kad infrastruktūros įtaka kaimo vietovių darniai plėtrai gali būti trejopa:
1. Padidina kaime turimų išteklių panaudojimo laipsnį (darbo, kapitalo ir t.t.);
2. Pritraukia į kaimą papildomus išteklius;
3. Didina ekonominės veiklos produktyvumą kaime.
Pastaruoju metu vis labiau pabrėžiamas kaimo kaip patrauklios gyventi vietos
vaidmuo. Į tai siūloma orientuoti ir kaimo politikos sprendimus, pereinant prie teritorinio, į
vietovę orientuoto požiūrio. Siekiant šio tikslo kaimo infrastruktūros objektai ir jų pagalba
kaimo gyventojams teikiamos paslaugos turi būti analizuojami ir vertinami gyvenimo
kokybės kaime aspektu. Gyvenimo kokybė integruoja savyje ir kaimo gyventojų norą
naudotis tam tikromis paslaugomis ar patiems vystyti verslą savo gyvenamojoje vietoje.
Taigi galima būtų teigti, kad orientuojantis į gyvenimo kokybės gerinimą, integruojami
ekonominiai ir socialiniai siekiai.
Jurbarko rajono kaimo vietovių darni plėtra susideda ir iš turizmo darnios
plėtros. Sėkminga turizmo plėtra regione gali įtakoti socialinį ir ekonominį augimą regione.
Darni turizmo plėtra Jurbarko rajono kaimo vietovėse turi būti:
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Visapusė

Dinamiška

Etiška

Darni turizmo
plėtra

Integruota

Bendruomeniškai
orientuota

Atsinaujinanti

Orientuota į tikslą

10 pav. Darni turizmo plėtra
Apgyvendinimo įstaigų tinklas Jurbarko rajone mažėjo ir 2013 m. siekė 6 vnt.
Didžiausią Jurbarko rajono apgyvendinimo įstaigų dalį sudaro privatūs apgyvendinimo
sektoriai, kurių skaičius iki 2013 m. vis mažėjo, išliko 4 vnt. Viešbučių skaičius nuo 2011
m. išliko nepakitęs ir yra 2 vnt.
Kaimo turizmas – papildoma turizmo sektoriaus forma, dažnai apibrėžiama
kaip turizmo rūšis, kai keliautojai apgyvendinami kaimo vietovėje ir čia jiems teikiamas
turizmo paslaugų rinkinys. Ši turizmo šaka yra patraukli poilsio gamtoje ieškantiems
asmenims.
Jurbarko rajone daugiausiai kaimo turizmo sodybų yra Smalininkų seniūnijoje
2, o Seredžiaus, Jurbarko, Veliuonos, Jurbarkų ir Raudonės seniūnijose po 1. Kaimo
turizmo sodybų plėtra išspręstų turistų apgyvendinimo klausimą Veliuonos seniūnijoje.
Papildomos sodybų siūlomos paslaugos būtų:
 įvairios vandens pramogos: plaukiojimas valtimis, baidarėmis, valčių bei vandens
dviračių nuoma, plukdymas kateriu arba katamaranu;
 oro balionai, triračiai motociklai bei senoviniai automobiliai;
 įvairios pramogos: tinklinio aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, židinys ant kranto,
staliukai, šiaudinės lauko pavėsinės, pirtys, žvejyba, šaudymas iš lankų,
grybavimas, uogavimas, jodinėjimas.
Jurbarko rajono kaimo turizmas galėtų orientuotis ne tik į su svečių
apgyvendinimu susijusias paslaugas, bet ir į kompleksinį paslaugų paketą. Jurbarko rajono
kaimo turizmo sodybos savo svečiams galėtų siūlyti:
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pėsčiųjų ir dviračių turizmo maršrutus po apylinkes, papildomai siūlant dviračių
nuomą;
 sveikatingumo paslaugų programų integracija;
 papildomas kulinarinio paveldo, papročių, amatų pažinimo, edukacinės veiklos
(pvz.: gydimas vaistiniais augalais) sveikos gyvensenos edukacija, ekologinis,
kultūrinis, pažintinis turizmas;
 organizuoti kaimo tradicijų, amatų, papročių ekspozicijas;
 dalykinio turizmo skatinimas - konferencijų, mokymų, seminarų organizavimas;
 įvairių renginių ir švenčių paminėjimai;
 kaimo turizmo sodybose įrengti konferencijų sales pasitarimams organizuoti. Tokiu
būdu vystyti kaimo turizmo bei verslo sektoriaus tarpusavio bendradarbiavimą, taip
skatinant verslo turizmą kaimo vietovėje.
Pažymėtina, kad kaimo turizmas skatina liaudies amatus, tradicijų
išsaugojimą, kaimo gyvensenos, papročių ir etnokultūrinio palikimo demonstravimą.
Galima teigti, kad kaimo turizmo stiprybė turizme yra krašto gyventojų materialinio ir
dvasinio paveldo panaudojimas ir kūrybinis pritaikymas šiandienos visuomenės aplinkoje.
Turizmo išteklių gausa, geografinė padėtis ─ Jurbarko rajonas turi geras
prielaidas sukurti stiprią turizmo rinką, tačiau visų pirma būtinos investicijos į jau turimos
infrastruktūros sutvarkymą, informacijos apie turizmo paslaugas sklaidą. Pasiūlymai
viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimui išskiria tris pagrindines plėtros kryptis:
 Turistinių objektų infrastruktūra;
 Turizmo informacijos infrastruktūra (informaciniai stendai, ženklai, nuorodos į
lankytinas vietas ir paslaugų objektus);
 Turistinių trasų infrastruktūra: keliai, takai, poilsio aikštelės, apžvalgos aikštelės,
turistinės stovyklavietės.
Remiantis atlikta Jurbarko rajono seniūnijų esamos turizmo situacijos analize
galima konstatuoti, kad Jurbarko rajone turizmo infrastruktūros išvystymas nėra
pakankamas ir reikalauja investicijų visose minėtose srityse. Svarbiausias turizmo
infrastruktūros gerinimo Jurbarko rajone tikslas – padidinti Jurbarko rajono turistinių
kultūros ir gamtos objektų pasiekiamumą ir žinomumą, pagerinti teikiamų paslaugų
kokybę, paspartinti Jurbarko rajono integraciją į Lietuvos ir Europos turizmo sistemas. Šio
tikslo siekiant, siūloma gerinti kultūrinių ir gamtinių objektų būklę ir papildomų paslaugų
kokybę;
Siekiant padidinti lankytojų srautą ir susidomėjimą, Raudonės pilyje siūloma įrengti
specialų parko ir pilies apšvietimą, reikėtų atlikti įrenginių varžų matavimus, apšvietimo
tinklų montavimą, eksploataciją. Raudonės pilį būtų galima lankyti ne tik šviesiu paros
metu.
Siūloma rengti naktinius pokylius, atkuriant XVI - XVII a. dvasią. Skambant
ano meto muzikai (pvz. išilginės fleitos, obojaus, valtornos, trombono, arfos, smuiko, rago,
klavesino muzika), grožėtis tuometinio laikotarpio kostiumais, šokti senovinius šokius su
visomis, tam laikotarpiui būdingomis, manieromis. Pokylio svečiams pasiūlyti specialų
Baroko epochai būdingą meniu. Galima pasiūlyti tradicinių Lietuvių gėrimų: girą, kisielių,
alų, įvairias trauktines ir, žinoma, midų.
Rengti legendų naktis. Naktinio pasivaikščiojimo metu pasakoti užmirštas
senųjų laikų romantiškas arba siaubo kupinas legendas, įpinant gąsdinimo elementų.
Lankytojai susidurtų su paslaptinga ir mistiška pilimi, slepiančia įdomias ir jaudinančias
istorijas. Numatyti turiningą ir mistišką programą, išbandant lankytojų orientavimosi
įgūdžius, klaidžiojant Raudonės pilies labirintais.
Raudonės pilies ekspoziciją būtų galima pagyvinti interaktyviais paveikslais
(tai televizorius su mediniu rėmeliu, kuris prijungtas prie skaičiavimo modulio su judesio
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davikliais ir kamera; programavimo kalbos pagalba yra sukuriama speciali aplikacija, kuri
valdo aparatinę dalį, o už trimatę grafiką atsakingas varikliukas), interaktyviais žaidimais užlipus ant akmenų, jie su triukšmu krenta į duobę ar šulinį, atsiveria lobis ir pan.

11 pav. švenčių pavyzdžiai pilyse
Rekomenduojama atkurti 56 km ilgio siaurojo geležinkelio trasą Pagėgiai ─
Smalininkai. Greta siaurojo geležinkelio yra gamtos, istorijos ir architektūros paveldo
objektų: bukų giraitė, aukščiausias Lietuvos ąžuolas (Jūravoje); keramika (Eglė Untulytė),
Viešvilės bendruomenės centras (Viešvilėje), skulptūrų parkas „Ąžuolų alėja“, Smalininkų
senovės technikos muziejus (Smalininkuose).
Būtų galima rengti reguliariuosius reisus, užsakomąsias keliones, edukacines,
šventines iškylas. Kad būtų pramoginių atrakcijų turistams, galima organizuoti įvairius
renginius, pavyzdžiui, šventinius reisus per Velykas, Kalėdas, kasmetinę Siauruko šventę,
rengti koncertus „ant ratų“ ir pan.

12 pav. geležinkelio pavyzdys
o Trūksta informacijos atvykstantiems turistams apie galimus aplankyti objektus,
turistinius maršrutus, todėl rekomenduojama TIC padalinio steigimas arba
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o
o
o
o
o
o

o
o

atsakingo už turizmo funkcijų vykdymą asmens paskyrimas Veliuonos seniūnijoje.
Bendruomenės nariai savanoriškai dirbtų įkurtuose bendruomenės namuose,
dalintų informacinius lankstinukus, žemėlapius ir kt. aktualią informaciją
atvykstantiems turistams.
Prasminga sukurti Jurbarko rajono turizmo produktų pasiūlos vaizdo klipą, bendrą
informacinį leidinį.
Skatinti privataus verslo investicijas ir bendradarbiavimą su seniūnijomis bei kitomis
su turizmu susijusiomis įstaigomis siekiant turizmo paslaugų kompleksiškumo.
Aktyviai dalyvauti tarptautinėse parodose, taip prisidedant prie Jurbarko rajono
įvaizdžio gerinimo, o kartu ir užsienio turistų bei investicijų pritraukimo.
Būtina tobulinti, efektyviau išnaudoti seniūnijose esančią turizmo informacijos
sistemą, suvienodinti ją, dalintis gerąja patirtimi ir jos veiksmingumu.
Visą su turizmu susijusią informaciją pateikti skirtingomis užsienio kalbomis. Taip
pat įdiegti virtualias keliones po lankytinus objektus bei vietų rezervavimo
paslaugas.
Sukurti bendrą Jurbarko rajono turizmo internetinį tinklalapį, kur būtų pateikta visa
turizmo ir papildomų paslaugų informacija. Tinkamo informacijos pateikimo
nebuvimas sąlygoja Jurbarko rajono lankytinų vietų nežinomumą, mažus turistų
srautus bei paties rajono nepakankamą įvaizdžio pateikimą vietos ir užsienio
lankytojams.
Jurbarko rajono turizmo informavimo ir vadybos veikla yra nukreipta į vidaus rinką.
Palaikomų ryšių su užsienio turistinėmis firmomis ar tikslinėmis institucijomis,
įstaigomis yra ganėtinai mažai, siūloma į tai atsižvelgti ir labiau orientuoti veiklą.
Kiekvieno turizmo sezono pradžioje tikslinga išleisti visapusišką ir informatyvų gidą
– vadovą po Jurbarko rajoną. Jame būtų pateikiama visa turistams būtina
informacija.

Kultūrinių ir paveldo išteklių rajone yra apstu. Jurbarko rajono kultūrinis
paveldas sudaro regiono išskirtinumą bei turizmo vystymo pagrindą. Pats
perspektyviausias kelias paveldo objektų išsaugojimui jų pritaikymas kultūrai bei turizmui.
Siekiant tinkamai panaudoti Jurbarko rajono kultūrinius ir paveldo išteklius turi būti
investuojama į infrastruktūrą ir į kultūrines veiklas. Pasinaudojus galimybių studijos
pasiūlymais, bus pagerintas kultūros paslaugų prieinamumas, patrauklumas ir kokybė.
Viešosios bibliotekos aktyviai veikia ne tik išduodamos knygas ir kitus
leidinius, bet organizuoja įvairius kultūrinius ir informacinius renginius bei kitas veiklas. Tai
sukuria kokybiško laisvalaikio galimybę regiono gyventojams. Kultūros paslaugos turėtų
būti suvokiamos ir kaip socialinės atskirties mažinimo instrumentas.
Turėtų būti siekiama išsaugoti ir aktualizuoti kultūros paveldą, pritaikyti jį
visuomenės ir turizmo poreikiams. Per kultūrines veiklas turėtų būti skatinamas
kūrybingumas, lyderystė, bendruomenių kultūrinis aktyvumas.Dėmesys skiriamas visų
visuomenės grupių, ypač jaunimo, kūrybiniams gebėjimams stiprinti, sąlygoms atskleisti ir
talentams ugdyti, kūrybinei įvairių visuomenės grupių partnerystei, lyderystei
bendruomenėse skatinti. Pasiūlymai kultūros plėtrai:
o Bibliotekose organizuoti įvairius kultūrinius ir informacinius renginius bei kitas
veiklas.
o Plėtoti kultūros darbuotojų kompetencijas.
o Pritraukti jaunus specialistus į kultūros įstaigas, parengiant ir įgyvendinant jaunųjų
kultūros darbuotojų mokymą ir stipendijų skyrimo – rėmimo tvarką.
o Atnaujinti/sukurti pagrindinių kultūros paslaugas rajone teikiančių įstaigų
internetines svetaines.
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o Aktyvinti meno kolektyvų, kultūros organizacijų, atskirų menininkų veiklas
(nemokamų patalpų veiklai suteikimas, metodinė pagalba, konsultacijos, pagalba
viešinant renginius, kt.). Steigti menininkų namų ir amatų dirbtuvių centrus. Suburti
amatininkus į bendras asociacijas, organizacijas (Stakių kultūros centre, Raudonės
sen., buvusio mechaninių remonto dirbtuvių pastato pirmajame aukšte, Seredžiaus
sen. ). Asociacija – galimybė pasinaudoti privilegijomis. Rengiant kultūrinius
renginius susijusius su amatais ir tradicijomis, asociacijos renginio statusas jį tikrai
padarytų dar svaresnį visuomenės akyse.
Amatų asociacijos atstovauja tradicinius amatus kaip tautinį paveldą.
Tradiciniai amatai yra iš kartos į kartą perduodami įgūdžiai, kurie išsaugo šalies
etnokultūrą, taip pat sukuria alternatyvią kaimo ekonominę veiklą, kuri skatina naujų darbo
vietų kūrimą ir pajamų gavimą.
Prie tradicinių amatų vystymo galėtų prisidėti kultūros centrai, teikdami
informaciją, skatindami jaunimo susidomėjimą amatais, rengdami tradicinių amatų muges,
kuriose kiekvienas šventės lankytojas galėtų dalyvauti bet kuriose profesijos mokymuose.
Tokiu būdu būtų vystoma edukacinė – kultūrinė veikla.
o Skatinti viešųjų ir/ar privačios nuosavybės centrų, teikiančių kultūrines paslaugas,
veiklą (numatomas patalpų nuomos, žemės mokesčio ir kitos lengvatos).
o Didinti specializuotų kultūrinių renginių, išskiriančių Jurbarko rajoną iš kitų Lietuvos
miestų ir rajonų, įvairovę.
o Atstatyti P. Cvirkos tėviškės klojimą (Veliuonos seniūnija), būtų galima rengti
novelių, poezijos skaitymo vakarus, klojimų teatrų pasirodymus, romansų vakarus.

13 pav. Rašytojo P.Cvirkos memorialinė sodyba
Atstatytą svirną taip pat būtų galima naudoti įvairioms parodoms, koncertams,
literatūriniams vakarams bei kitiems kultūriniams renginiams organizuoti.
Organizuoti senųjų amatų gaivintojų (dailidžių, stalių, stogdengių) plenerus,
tautodailininkų stovyklas bei muges.
o Plėsti kultūrinius renginius kaimo seniūnijose (bendrų renginių organizavimas su
kaimo bendruomenėmis, mokyklomis, bibliotekos filialais, kt.).
o Apmokyti ir įtrauktis kultūros savanorius į kultūros renginių organizavimą.
Viešoji infrastruktūra apima aktyvaus poilsio infrastruktūros kūrimą ir
esamos atnaujinimą, parkų ir kitų perspektyvių zonų pritaikymą visuomenės poreikiams,
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viešųjų erdvių sutvarkymą, Jurbarko rajono gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymą
turizmui, apleistų teritorijų ir vandens telkinių tvarkymą.
o Eržvilko seniūnijoje, Pašaltuonio kaimo centre, esantį vandens telkinį pritaikyti
poilsiui, įrengti paplūdimį. Reiktų išvalyti vandens telkinį bei sutvarkyti paplūdimį,
pritaikant jį tiek suaugusiųjų, teik vaikų poilsiui. Pakrantę užpilti smėlio sluoksniu,
įrengti persirengimo kabiną, vaikų žaidimo aikštelę su sūpynėmis, smėlio dėže,
čiuožykla, karusele ir pan. Pastatyti konteinerių ir šiukšliadėžių paplūdimio švarai
palaikyti.
o Juodaičių kaime, Juodaičių seniūnijoje, pašalinus avarinės būklės vandens bokštą,
sutvarkyti parkelį, kuris užima 7 ha plotą. Įrengti vejas, takus, pastatyti medinių
suolų, šiukšliadėžių tvarkai palaikyti, pasodinti medelių, dekoratyvinių krūmų, gėlių,
įrengti parko apšvietimą, užtikrinant šios erdvės saugumą lankytojams. Parką galėtų
papuošti Jurbarko rajono meistrų skulptūros, meno dirbiniai. Tai būtų puiki ne tik
vietinių, bet ir miestelio svečių poilsio, pasivaikščiojimų vieta. Parke būtų galima
organizuoti renginius, Juodaičių bendruomenėje veikia dramos būrelis, grojančių su
armonikomis ansamblis, jaunųjų gitarisčių duetas.
o Įrengti pakabinamą tiltą, kuris sujungtų Gedimino kapo kalną su Pilies kalnu
(užkopti į vieną ir aplankyti abu būtų daug lengviau ir papildoma atrakcija).
o Galėtų būti siūloma laisvalaikio pramoga – vaikščiojimas basomis. Pagrindinė idėja
yra pajusti paviršių, kuris yra sudarytas iš įvairių medžiagų. Trąsų ilgis siekia 5-6
km. Pasivaikščiojimas basomis būtų ne tik pramoga, bet ir medicininė nauda:
gerinama kraujotaka, stiprinama organizmo imuninė sistema, žmogus
atsipalaiduoja. Tai lavina kūną ir psichiką, moko susikaupti, stiprina dėmesingumą,
lavina koordinavimo įgūdžius ir pagerina sąmoningumą.
o Mituvos upės pakrantėje, ties Žindaičių kaimu, įrengti keturračių motociklų trasas
(yra susibūręs keturračių motociklų mėgėjų klubas). Tinkamai suformavus reljefą
galima įrengti dvi trasas: kroso trasą (daug posūkių, kalvų, nuokalnių) ir paprastą,
ne tokią ekstremalią trasą. Pramogautojams būtų paranku, jei būtų įrengta
stovyklavietė (galėtų iškylauti, pasidalinti patirtais įspūdžiais, atsipūsti). Norint trasą
išnaudoti ir žiemos laikotarpiu, galima pasiūlyti sniego motociklų nuomą. Būtų
galima pramogauti, važinėjant savo keturračių priemone arba transporto priemonę
nuomoti pramogai, teikiant paslaugą kitiems. Važinėjimasis keturračių ir kitų
motorinių transportų trasomis yra naujas laisvalaikio praleidimo būdas. Trasos
įrengimas būtų nauja verslo niša.
o Renovuoti Smalininkų seniūnijoje esantį kultūros centro pastatą (Nemuno g. 30).
o Sutvarkyti Nemuno uosto prieigas. Įrengti pontoninę prieplauką. Tokia prieplauka
gali būti naudojama ne tik vandens transporto priemonėms švartuoti, bet ir keleivių
išlaipinimui ir įlaipinimui. Pontoninės konstrukcijos naudojamos tada, kai
stacionarios konstrukcijos (statomos ant vandens telkinio dugno ir kranto) yra per
brangios, jų statyti neleidžia galiojantys įstatymai arba jos yra nefunkcionalios
(pavyzdžiui, stipriai svyruoja vandens lygis, nestabilus dumblėtas dugnas, migruoja
sąnašos, stiprus ledonešis ir pan.).
Bendrai pontoninė prieplauka pranašesnė už stacionarią tuo, kad ji:
1) beveik visada ženkliai pigesnė nei stacionari;
2) nereikalauja remonto ir nuolatinių investicijų pavasarį po ledonešio;
3) sumontuojama net labai dideliame gylyje ir prie nepatogių krantų per labai
trumpą
laiką;
4) užtikrina pastovų atstumą iki vandens paviršiaus svyruojant vandens lygiui;
5) estetiška, nežaloja gamtovaizdžio.
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Dėl didelio turistų ir vietos gyventojų teritorijos lankymo intensyvumo būtų
galima išnaudoti prieplaukos teikiamus privalumus: vandens motociklų, valčių, vandens
dviračių ir kitos įrangos nuomą.
Šalia įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, poilsio aikštelę. Pakrantėje įrengti
pėsčiųjų ir dviračių takus su atokvėpio salelėmis. Pastatyti lauko tualetą, sutvarkyti
želdinius.
Kuriant tokį traukos centrą, atsiras sąlygos plėtoti smulkųjį ir vidutinį verslą,
galėsiantį pradėti teikti aktualias paslaugas didesniam lankytojų srautui: dviračių nuomos,
viešojo maitinimo, pramogų organizavimo ir pan. Tokiu būdu bus skatinamas gyventojų
verslumas, pritraukiamos privačios investicijos.

14 pav. vandens pramogų pavyzdžiai
o Įrengti paplūdimius prie vandens telkinių Satkiuose ir Raudonėje. Pastatyti
nuotaikingas poilsiavietes. Aktyviam laisvalaikiui įrengti lauko treniruoklius, tinklinio,
krepšinio aikštelę. Vaikams pastatyti supynes ir laipynes. Svečių ir vietinių
gyventojų patogumui pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes, dviračių saugyklas, įrengti
persirengimo kabinas. Įrengti informacinius stendus, kuriuose būtų galima rasti
informaciją apie lankytinus objektus, nurodomi maršrutai, žemėlapiai.
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5. JURBARKO RAJONO KAIMO VIETOVIŲ DARNIOS PLĖTROS
ALTERNATYVŲ ANALIZĖ
Šioje studijos dalyje atliekamas Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros
perspektyvų vertinimas. Kiekvienos seniūnijos atveju analizuojamos dvi alternatyvos:
prioritetinė, arba rekomenduojama įgyvendinti alternatyva, ir kita, arba antra pagal
prioritetą, plėtros alternatyva.
Eržvilko seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Pagal Eržvilko seniūnijos darnios plėtros prioritetinę alternatyvą, Eržvilko
seniūnijos teritorijoje rekomenduojama įkurti elninių žvėrių auginimo fermą. Kompleksinė
veikla, t.y. žvėrių auginimas, elnienos perdirbimas ir pardavimas. Elninių žvėrių auginimas
teikia naudą gamtai, auginant tokiose vietose, kur sunku apdirbti žemę, ją žvėrys
atnaujina, nuėsdami seną žolę. Kadangi elniena pripažįstama tikru kulinariniu delikatesu ir
fermose veisiamų elnių kumpis yra švelnesnio skonio ir minkštesnis negu sumedžiotų
gyvūnų, ši mėsa yra labai vertinama vartotojų. Elninių žvėrių realizavimo būdai:
 Veisti elnius ir parduoti elnių jauniklius;
 Šviežios skerdienos pardavimas;
 Perdirbtos elnių mėsos pardavimas;
 Žvėrienos restorano atidarymas;
 Vykdyti švietėjišką veiklą, susijusią su elnių auginimu (agroturizmas);
 Trofėjai (elnių medžioklė);
 Ragai (suvenyrų gamyba);
 Odos ir kailio pardavimas;

15 pav. Elninių žvėrių auginimo aptvaruose pavyzdžiai
(Šaltinis: autoriaus darytos nuotraukos)
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16 pav. Elnių auginimo aptvaro schema

6 lentelė. Elnių auginimo aptvaro schemos paaiškinimas
Numeris Paaiškinimas
1
Elnių apžiūros vieta.
2
Dvigubi praėjimo vartai prie pagrindinio
įėjimo.
3
Elnių išvedimas, nesinaudojant trasa.
4
Posūkis į elnių apžiūros vietą iš trasos.
5
Lentelių tvora 5-10 m.
6
Kampu lenkti vartai, leidžiantys apsisukti.
7
Sustojimo vartai į trasą.
8
Elnių varymo trasa
9
Vartai tarp aptvarų
10
Užrakinami vartai
11
Elnių pakrovimo vieta
12
Lenkta tvora
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7 lentelė. Elnių verslo įkūrimo sąmata:
Darbų pavadinimas

Mato vnt

Kiekis

Elnių patelės
Elnių patinėliai
Metalinė tvora
Elnių apžiūros vietos įrengimas
Lentelių tvora
Vartai
Kitos išlaidos
Viso be PVM
PVM, 21 %
Viso su PVM

vnt
vnt
m
vnt
m
vnt

30
15
1500
1
10
22

Vnt kaina,
Lt
2500
4000
25
10000
500
1000

Suma, Lt
75000
60000
37500
10000
5000
22000
15000
224500
47145
271645

Kita alternatyva
Vaikų stovyklos įrengimas buvusiame darželio pastate Pašaltuonio k., Eržvilko
sen.
Pagrindines stovyklos zonos:
 Gyvenamoji;
 Kultūrinė;
 Sporto;
 Administracinė;
 Komunalinė techninė;
Vaikų poilsio stovyklų patalpos ir jų įrengimo reikalavimai:
 žaidimų ir poilsio aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo
tiesioginių saulės spindulių ir kritulių;
 pagrindiniai įvažiavimai į stovyklos sklypą / teritoriją, pėsčiųjų takai tamsiuoju paros
metu turi būti apšviesti;
 įrengti atskirus gyvenamuosius/miegamuosius kambarius mergaitėms ir
berniukams;
 sanitarinių įrenginių skaičius turi atitikti vaikų poilsio stovyklos bendruosius
sveikatos saugos reikalavimus;
 visų stovyklos patalpų grindų danga turi būti lygi, neslidi ir lengvai valoma; dušų,
tualetų, prausyklų ir skalbimo patalpos (zonos) sienos turi būti lygios ir lengvai
valomos drėgnuoju būdu;
 geriamojo vandens kokybė turi atitikti teisės akto reikalavimus;
 karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiamas nuolat;
 turi būti užtikrintas gyvenamųjų kambarių (miegamųjų) ir kitų vaikų poilsio ir (ar)
ugdymo veiklai skirtų stovyklos patalpų natūralus vėdinimas;
 stovyklose vaikų maitinimą gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems
teisės akto nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu;
 vaikų dienos režimas stovykloje organizuojamas pagal stovyklos vadovo patvirtintą
programą ir turi atitikti vaikų amžių ir sveikatos būklę.
Vaikų stovykla būtų tik poilsio stovykla, joje galėtų vykti kryptinga ugdomoji
veikla: organizuojamos teminės stovyklos vaikams, tikslingai besidomintiems muzika,
daile, sportu, gamta, technine kūryba, suteikti galimybę neįgaliems vaikams dalyvauti
įvairiose edukacinėse programose.
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Vaikų vasaros poilsis ES struktūrinių paramos fondų lėšomis remiamas nuo
2010 metų.
Girdžių seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Girdžių seniūnijoje siūloma auginti avis ir iš jų vilnos gaminti batus ir kitus
šiltus drabužius. Šiuos gaminius būtų galima eksportuoti į Skandinavijos ir kitas šalis. Nors
pagrindinė avių produkcija yra vilna, tačiau visame pasaulyje labiausiai vertinama mėsa,
ypač jaunų ėriukų, išaugintų ekologiniuose ūkiuose.

17 pav. avių fermų pavyzdžiai
Avims nereikia sudėtingų ir brangių patalpų. Avidės sienos galėtų būti apie 2,8
m aukščio, iš plytų, medžio ar kitokių šilumai nelaidžių medžiagų. Gelžbetonio
konstrukcijos yra mažiau tinkamos dėl galimo drėgmės laikymosi. Labiau
rekomenduojamos yra medinės lubos – su tarpais, užklotos šiaudais. Pro jas greičiau
išgaruoja garai. Langai avidėje turi būti dvigubi, įstiklinti, švarūs. Atstumas nuo grindų iki
palangių – apie 1,2 m. Rekomenduojamas langų dydis yra apie 1/20 grindų ploto. Optimali
tvarto temperatūra – 6 °C, o tinkamiausias drėgmės kiekis – 70–75 proc.
Rekomenduojamas plotas vienai aviai tvarte yra 1,5–2,5 m grindų ploto ,
prieaugliui – 0,35 m grindų ploto. Tvarte įrengiami įvairaus dydžio gardai, kurių skaičius
priklauso nuo laikomų avių skaičiaus. Rekomenduojama viename garde laikyti iki 30 avių.
Gardų pertvaros gali būti metalinės arba medinės. Ėdžias geriausia įrengti prie tako,
avinams ir avims skiriant 0,5 m, pakaitiniam prieaugliui – 0,3 m, ėriukams iki 45 d. amžiaus
– 0,15 m, vyresniems – 0,2 m ėdžių ilgio. Prie tvartų turi būti įrengti diendaržiai, kurių
plotas priklauso nuo avių skaičiaus garde: suaugusioms avims – 2,5 m2, prieaugliui – 0,5
m2 aikštelės ploto, išskyrus ganyklas. Ganyklose įruošiamos uždaros bei atviros pašiūrės
avims pasislėpti nuo karštų saulės spindulių bei darganų ir lietaus.
Kita alternatyva
Kita galima veikla Girdžių seniūnijoje būtų ruloninių vejų auginimas,
pardavimas ir jų eksportas. Tai gana nauja verslo sritis Lietuvoje. Vejai auginti naudojami
sėklų mišiniai. Veją galima auginti po atviru dangumi, natūraliame grunte, naudojant
specialų tinklą. Augdami žolės daigai ir jų šaknys susipina su tinklu bei suteikia velėnai
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stiprumo, neleidžia jai plyšti. Vėliau veja kombainu supjaustoma, suvyniojama į ritinius ir
transportuojama. Šis verslas nereikalauja didelių investicijų.

18 pav. ruloninės vejos auginimo pavyzdys
Juodaičių seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Siūloma sraigių auginimas ir pašarų gamyba sraigėms. Sraigių perdirbimo
gamykla.
Ūkio įrengimo darbai:
 Patalpos 50 kv.m.;
 Šiltnamis 200 kv.m.;
 Lauko aptvarai 25 arai;
 Šaldytuvas 20 kv.m.
Pradinės investicijos būtų maždaug 10000 Lt. Tai sudarytų motininės bandos
įsigijimo, pašarų, ūkio įrengimo ir kitos išlaidos.

19 pav. sraigių ūkių pavyzdžiai
Kita alternatyva
Kita siūloma veikla yra švelniakailių žvėrelių auginimas ir pašarų gamyba
švelniakailiams žvėreliams. Kailinių žvėrelių fermos labai efektyviai sunaudoja šalutinius
gyvūninius produktus, kurie yra netinkami vartoti žmonėms. Tai sumažina maisto atliekų
kiekius.
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Švelniakailių žvėrelių fermos įrengimo darbai:
 Žvėrelių auginimo angaro statyba;
 Srutų rezervuaro (mėšlidės) statyba;
 Pagalbinių (buitinių) patalpų statyba;
 Lauko inžinerinių tinklų įrengimas;
 Teritorijos sutvarkymo darbai;
Rekomenduojama įrengti uždaro tipo angarą. Siekiant sumažinti oro taršą
srutų rezervuaras, taip pat turėtų būti uždaro tipo. Pagalbinėse arba buitinėse patalpose
turi būti įrengta persirengimo patalpa, dušas ir tualetas. Švelniakailių žvėrelių fermai reikia
įrengti šiuos inžinerinius tinklus: vandentiekio tinklus, ūkio buities nuotekų tinklus, lietaus
nuotekų tinklus, priešgaisrinius tinklus ir lauko elektros tinklus. Žvėrelių fermos teritorija turi
atitikti aplinkosaugos reikalavimus. Žvėrelių auginimo angare turi būti sumontuoti žvėrelių
laikymo narvai, kurie turi būti lengvai valomi ir dezinfekuojami. Sumontuota girdymo
sistema. Norint sumažinti oro taršą, reikia įrengti mechanizuotą mėšlo šalinimo sistemą.
Įkuriant švelniakailių žvėrelių auginimo fermą ir įdarbinant kaimo gyventojus,
būtų sprendžiamos socialinės kaimo problemos ir kuriamas darnesnis socialinis klimatas
Jurbarko rajone.

20 pav. švelniakailių žvėrelių kailių pavyzdžiai
Jurbarkų seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Gėlininkystė- prioritetinė alternatyva. Gėlininkystės ūkiui būtų galima išnaudoti
Dainių kaime, Jurbarkų seniūnijoje esantį žemės sklypą (2 ha). Gėlininkystės veikla turi
didelį potencialą, tai būtų pelningas verslas. Gėlininkystė – augalininkystės šaka apimanti
augalų auginimą parkams, sodams, skverams ir kitiems želdynams, sodybiniams
sklypams, gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų vidui ir išorei puošti, taip pat puokštėms,
moksliniams tyrimams ir mokomiesiems reikalams.
Skiriama lauko ir šiltnamių gėlininkystė. Lauke būtų galima auginti vietos
klimato sąlygas pakeliančias gėles (pvz.,begonijas, bijūnus, tulpes...), šiltnamiuose ─
gėles, kurioms lauko sąlygos netinka (pvz., gerberos, gvazdikai, rožės, ciklamenai...).
Norint gėles auginti ištisus metus, turi būti pastatomi šiltnamiai, įrengiamas
klimato kontrolės, tręšimo, šilumos valdymas. Reikėtų įsigyti specialius šaldytuvus,
skintom gėlėm laikyti.
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21 pav. Gėlininkystės ūkių pavyzdžiai
Kita alternatyva
Serbentų ekologinis auginimas ir jų perdirbimas į sultis, vyną, uogienes.
Serbentai nėra reiklūs dirvožemiui, tačiau geriausiai auga ir dera pasodinti įvairiuose
priesmėliuose bei priemoliuose. Jie gali augti vakariniuose ir šiaurės vakariniuose
nedidelio nuolydžio šlaituose. Užpelkėjusios ir rūgščios dirvos serbentams netinkamos.
Raudoniesiems ir baltiesiems serbentams reikia skirti sausesnę ir šiltesnę vietą negu
juodiesiems. Juodųjų serbentų auginimas ekologiniame ūkyje yra paprastesnis nei
daugelio vaismedžių, nes juos mažiau apninka kenkėjai ir ligos, jie trumpiau auga toje
pačioje vietoje, todėl lengviau spręsti augalų mitybos problemą. Daugelio metų tyrimai ir
patyrimas rodo, kad ekologinis auginimo būdas sėkmingai taikomas juodiesiems
serbentams.

22 pav. juodieji serbentai
Raudonės seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Siūloma įrengti ūkininkų/amatininkų turgelį. Įsigyti ekologiškų produktų ar
amatininkų dirbinių galėtų ne tik kaimo svečiai, bet ir vietiniai gyventojai.
Turgelio įrengimo darbai:
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• Įrengti betono trinkelių grindinį;
• Pastatyti nesudėtingos konstrukcijos statinį su prekystaliais;
• Pastatyti menišką iškabą;
• Suorganizuoti turgelio atidarymo šventę, kurioje dalyvautų ne tik miestelio
gyventojai, bet ir kviestiniai svečiai.
Tokiu būdu būtų stiprinama partnerystė tarp įvairių sektorių, skatinamas
pilietiškumas ir bendruomeniškumas, gaivinamas kaimo paveldas, puoselėjami senieji
verslai.

23 pav. ūkininkų turgelio pavyzdys
Kita alternatyva
Raudonės pilies prieigose būtų galima įkurti amatų centrą, kur patys turistai
galėtų pasigaminti ir žvakių ir galėtų sužinoti kaip pasigaminti vyną ar iš vilnos pasigaminti
batus. Amatai – svarbi šalies etnokultūros dalis ir kita reikšminga alternatyvi kaimo
ekonominė veikla. Tradiciniai amatai, gamyba yra viena iš žemės ūkiui alternatyvių veiklos
rūšių ir gali duoti nemažą teigiamą ekonominę ir socialinę naudą kaimo vietovėms,
kadangi ši veikla yra naujų darbo vietų ir pajamų šaltinis kaimo gyventojams.
Amatų centras galėtų vykdyti šias veiklas:
 Jurbarko rajono tradicinių produktų gamyba ir plėtra;
 Amatų mokymų organizavimas;
 Amatų pristatymus ir švenčių organizavimą;
 Amatininkų konsultacijas;
 Pagamintų produktų ekspozicijos paslaugas;
Nauji kaimo bendruomenių projektai skatina aktyvų kaimo žmonių dalyvavimą
tiek valdymo procesuose, tiek savo vietovės ir krašto puoselėjimo bei kultūros išsaugojimo
srityse.

24 pav. amatininkų dirbinių pavyzdžiai
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Seredžiaus seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Pirma pagal prioritetą būtų agroturizmas– alternatyvi kaimo turizmo forma,
pagrįsta kultūros, paveldo ir tradicijų kaimo vietovėse išsaugojimu ir turizmo paslaugų
integravimu į pagrindinę ūkinę veiklą. Jis apima visas turizmo formas, kai turistai lanko
ūkius ir kaimus, kai kaupiama ūkininkavimo patirtis ir puoselėjamas kaimiškas gyvenimo
būdas. Tai lankytojo buvimas gamtinėje aplinkoje, žemės ūkio veiklos, vietinių produktų
gamyba ir pardavimas, kaimo bendruomenių veiklos vystymas, vietovės ekonomikos
stabilumo užtikrinimas (Europos agroturizmo standartas. 2011).

25 pav. Agroturizmo pavyzdžiai
Kita alternatyva
Antra pagal prioritetą siūloma alternatyva yra suburti Seredžiaus seniūnijos
kaimų moteris natūralaus muilo ir kvepalų gamybai. Kaimo moterys galėtų auginti
levandas ir jas panaudoti muilo ir kvepalų gamyboje. Galėtų vykdyti edukacinius
užsiėmimus ir parduoti savo pagamintą produkciją.
Skirsnemunės seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Buvusio audimo fabriko „Kaspinas“ pastate (Skirsnemunės k., Skirsnemunės
sen.) įkurti Jurbarko rajono žemės ūkio kooperatyvą - produktų perdirbimo įmonę.
ES remiamos veiklos sritys:
 Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese
susidariusių atliekų perdirbimas
 Kitos augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, įskaitant grūdų
džiovyklų ir saugyklų modernizavimą, perdirbimo procese susidariusių atliekų
perdirbimas
 Pieno ir mėsos perdirbimas ir (ar) rinkodara, kai investicijos daromos jiems
modernizuoti, perdirbimo procese susidariusių pieno atliekų perdirbimas
 Perdirbimo procese susidariusių trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų
perdirbimas
 Paramos dydis iki 40% tinkamų išlaidų vienam projektui.
Tinkamos kompensuoti išlaidos:
 Pastatų/statinių statyba, rekonstrukcija (išskyrus miltų, kruopų naujų gamybinių
vienetų, naujų mėsos ir pieno perdirbimo įmonių bei skerdyklų statybą), statybinių
medžiagų įsigijimas
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Naujų įrenginių ir mechanizmų, technikos, kompiuterinės įrangos, įskaitant
programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms, įsigijimas
 Labai mažos įmonės investicijos naujiems Bendrijos standartams atitikti
 Bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas ir konsultavimas gali būti
finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 Projekto viešinimo išlaidos
Taip pat yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola
suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito įstaigų,, neturintiems
lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų
normomis.


Kita alternatyva
Skirsnemunės mokyklos muziejų rekonstruoti ir papildomai įkurti baltiškosios
kultūros papuošalų ir juodosios keramikos dirbinių muziejų.

26 pav. Skirsnemunės mokyklos muziejus
Smalininkų seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Smalininkuose iš kartos į kartą perduodamos skardinimo amato paslaptys.
Jaunimas aktyviai domisi šia veiklos sritimi, yra organizuojami mokymo kursai. Reikia
įvertinti šios seniūnijos tradicine tapusios profesijos puoselėjimo galimybes įkuriant
skardinimo, stogų dengimo įmonę ir stogdengių amatų centrą.
Stogdengio amatas yra priskiriamas tradiciniams Lietuvos amatams, kai stogai
dengiami naudojant vietines medžiagas – skiedras,gontus, šiaudus, nendres ir pan. –
tradicines technikas.
Kita alternatyva
Buvusios internatinės mokyklos pastatą, netekusio savo tiesioginės
paskirties, pritaikyti kulinarinio paveldo kavinės/užeigos įrengimui (Vidkiemių k.,
Smalininkų sen.).
Reikalavimai patalpoms:
 Maisto patalpos turi būti suplanuotos, suprojektuotos ir įrengtos taip, kad jose
nesikauptų nešvarumai, neaugtų pelėsiai, nesusidarytų garų kondensatas,
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neišsiskirtų nuodingų medžiagų ar pašalinių dalelių bei kitų teršalų, kurie galėtų
patekti į maistą.
Patalpos turi būti švarios, tvarkingos. Sienos, lubos, grindys, durys, langai turi būti
pagaminti iš netoksiškų, drėgmei nelaidžių medžiagų, lengvai plaunami.
Turi būti įrengtas natūralus, dirbtinis arba mišrus apšvietimas.
Patalpose turi būti natūrali ar mechaninė ventiliacija, kad nesikauptų drėgmė,
nebūtų pašalinių kvapų (pelėsių ir kt.).
Turi
būti
tiekiamas
geriamas
ir
šaltas
ir
karštas
vanduo,
patogiose vietose įrengti praustuvai rankoms plauti, aprūpinta rankų plovimo ir
higieniško jų nusausinimo priemonėmis.
Turi būti įrengta nuotekų surinkimo sistema.
Visi paviršiai, kurie tiesiogiai gali liestis su maistu, turi būti iš lygių, plaunamų,
korozijai atsparių medžiagų, švarūs, lengvai valomi, ir, jei būtina, dezinfekuojami.
Valymo ir dezinfekavimo priemonės negali būti laikomos tose pačiose patalpose,
kur tvarkomas maistas.
Šimkaičių seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva

Įkurti medinių valčių, irklų ir kitos įrangos gamybos klasterį. Keturi pagrindiniai
klasterių veiksniai:
• įmonių veiklos strategija bei jų pajėgumas varžytis;
• pradinių išteklių, veiksnių sąlygų panaudojimas;
• paklausa, vartojimas;
• susijusios ir palaikančios veiklos.
Šie pagrindiniai veiksniai susiję tarpusavyje, veikia ir stiprina vienas kitą. Jie
sudaro aplinką, kurioje įmonės varžosi ir įgyja konkurencijos patirtį bei pranašumus
varžovų atžvilgiu.

27 pav. Medinių valčių gamybos pavyzdys

Kita alternatyva
Ekologinio ūkio įkūrimas, kur būtų gaminama ekologiški ledai ir kita produkcija
iš vietinės ekologiškos žaliavos. Ekologiškai ūkininkaujantys gali gauti ES paramą kaip
atlygį už tai, jog įsipareigoja tausoti gamtą ir teikti ekologišką produkciją. ES skiriamos
subsidijos yra svarbus veiksnys, nes ES paramą tinkamai panaudojus ekologiškų produktų
gamybai, ji duoda greitus apčiuopiamus rezultatus.
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Veliuonos seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Prioritetinė veikla būtų mišraus socialinių paslaugų dienos centro įkūrimas.
Veliuonos mišrių socialinių paslaugų dienos centre galėtų būti organizuojamas vaikų
dienos užimtumas, vykdomas socialinių įgūdžių ugdymo, darbo ir meno terapijos
užsiėmimai, tėvams teikiamos individualios ir grupinės socialinės konsultacijos tėvystės
įgūdžių ugdymo, profesinio orientavimo bei psichosocialinių sunkumų įveikimo klausimais.
Pagyvenusio amžiaus žmonėms galėtų būti organizuojamas dienos užimtumas rengiant
savitarpio paramos grupes, diskusijas, šventes ir renginius. Būtų teikiamos kompleksinės
socialinės paslaugos. Šis socialinių paslaugų centras galėtų padidinti socialinių paslaugų
prieinamumą ir kvalifikuotą pagalbą įvairių socialinių grupių Jurbarko rajono gyventojams.
Kita alternatyva
Kita veikla būtų dekoratyvinių augalų medelynas. Medelynams parenkami
derlingi lengvos mechaninės sudėties, trupininės struktūros dirvožemiai. Juodžemio
sluoksnis turi būti hm mažesnis kaip 20—25 cm storio. Pageidautina, kad gruntinis vanduo
būtų apie 2 m gylio. Geriausia medelius auginti priesmėlio ir priemolio dirvose. Netinkamos
nelaidžios vandeniui ir sunkiai išdirbamos molio dirvos. Reljefo atžvilgiu tinkamiausia
medelynui vieta yra nuolaidi į vakarus ar pietvakarius lyguma. Medelynui skiriama vieta turi
būti apsaugota nuo vyraujančių vėjų, nes jie išdžiovina dirvą, ir augalai daugiau išgarina
vandens. Parenkant vietą, reikia atsižvelgti į autotransporto kelių tinklą, apsirūpinimo
sezoniniais darbininkais galimybes. Nuo to priklausys produkcijos savikaina ir paklausa.
Reikia įvertinti augalų laistymo sąlygas. Pageidautina, kad būtų galima panaudoti
gamtinius vandens rezervuarus — ežerus, upelius. Medelyno planavimas. Medelyno ploto
dydis, dauginamų ir auginamų augalų sortimentas bei kiekis priklauso nuo metinės išleidžiamos produkcijos apimties. Pagal tai nustatomi ir medelynui reikalingi skyriai bei
poskyriai. Jų plotai apskaičiuojami pagal auginamų augalų kiekį ploto vienete ir sėjomainos
laukų skaičių. Medelyno dalys: daigynas (medelių ir krūmų dauginimo), lapuočių medžių,
spygliuočių medžių ir krūmų formavimo skyriai, skiepynas, motininių medžių bei krūmų ir
bandymų skyrius. Svarbu tinkamai išdėstyti minėtus skyrius. Tuo tikslu, parinkus
medelynui vietą, sudaromas jos topografinis planas; dirvožemio, hidrologinis ir dirvos
užsikrėtimo kenkėjais žemėlapis. Remiantis tuo, nubraižomas medelyno planas. Jame
išdėstomi keliai, skyriai, pastatai. Medelyno skyriai, kuriuose įvedamos sėjomainos,
suskirstomi į sėjomainų laukus. Laukai daromi stačiakampio formos, kurio kraštinės
santykiuoja 1 : 4. Tokiuose sklypuose patogiausia naudoti žemės dirbimo mašinas. Tarp
skyrių, poskyrių, sėjomainos laukų pravedami keliai. Įvažiuojamasis kelias ir keliai tarp
skyrių daromi iki 6 m pločio. Jie yra pagrindiniai medelyno keliai. Juose gali prasilenkti du
automobiliai ir apsisukti traktorius. Tarp sėjomainos laukų ir poskyrių daromi 3—4 m
pločio, o aplink medelyną — 4—6 m pločio keliai. Pagrindiniai keliai apsodinami
gyvatvorėmis, neaukštais medeliais. Aukštų medžių čia sodinti negalima, nes jie duoda
pavėsį, daug išgarina vandens iš dirvos. Aplink visą medelyną arba tik nuo vyraujančių
vėjų pusės sudaromos užuovėjinės juostos iš 3—5 medžių ir krūmų eilių. Čia sodinami
tankūs medžiai ir krūmai, nuo kurių bus galima rinkti sėklas ir ruošti ūglius (gyvašakes).
Išorinėje užuovėjinės juostos pusėje užtveriama vielos tinklo tvora.
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28 pav. dekoratyvinio medelyno pavyzdys
Viešvilės seniūnijos darnios plėtros alternatyvos
Prioritetinė alternatyva
Užsiimti vaistažolių auginimu, rinkimu, įrengiant sandėliavimo patalpas
Viešvilės pirties pastate. Daugiau kaip šešiasdešimt procentų Lietuvos rinkos užima
atvežtinės vaistažolės. Vaistažolių ir prieskoninių augalų auginimas ir rinkimas visada buvo
neatsiejama kaimo žmonių gyvenimo dalis. Tai puiki verslo idėja, galinti tapti puikiu
bendruomenių verslu. Prie vaistažolių ūkio galėtų įsikurti krautuvėlė, po savo stogu
priglaudžianti ir kitokią produkciją auginančius ūkininkus (tai propaguojama Vakarų
Europoje).
Reikalinga įsigyti vaistažolių džiovyklą, kurios pagrindinis principas – Saulės
energijos naudojimas. Džiovykla tinka ne tik vaistinių-prieskoninių augalų, bet ir vaisių,
uogų, grybų džiovinimui (bendruomenės gali gauti paramą įsigyjant vaistažolių džiovyklą ar
kitus reikalingus įrenginius).
Sandėliavimo patalpa turi būti gerai vėdinama ir sausa. Sandelyje turi būti
įrengtos šios pagalbinės patalpos: žaliavos priėmimo, izoliatorius, patalpa žaliavai
dezinfekuoti. Žaliavos priėmimo skyriuje augalai rūšiuojami, izoliatoriuje – aktyviai
vėdinami ir tikrinami ar neatsirado kenkėjų, dezinfekavimo patalpoje žaliava fumiguojama
(fumigacija ─ yra toksiškų dujų įvedimas į erdvę-pastato, grūdų elevatoriaus, vagono,
konteinerio ─ pakankamai didele koncentracija taip, kad dujos užpildo visus plotus ir
sąlygoja kenkėjų mirtį. Tai metodas, taikomas tada, kai tam tikrų plotų ar produktuose
esančiu kenkėjų neįmanoma pasiekti įprastais kontrolės metodais).
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29 pav. Vaistažolių perdirbimas
Kita alternatyva
Viešvilės seniūnijoje, įrengti nuotykių parką. Medžiuose įrengti skirtingo
sudėtingumo trasas sudarytas iš įvairių rungčių (siūbuojantys tiltai, kabantys tinklai,
kabančios kilpos, judantys rąstai, nusileidimai lynu tarp medžių). Įrengti nuo žuvitakio iki
gamtinio pažintinio tako pabaigos ir atgal ,,oro“ apžvalginę -patyriminę trasą (judėjimas
pasikabinus su specialia įranga ant įtempto lyno tam tikrame aukštyje). Yra prasmė
numatyti skatinamąsias priemones, siekiant pritraukti privačius investuotojus (pvz. suteikti
žemės sklypą nemokamai, esant galimybei, numatyti mokesčių lengvatas ir pan.), kadangi
tokio objekto įkūrimas duotų didžiulę ekonominę naudą (pritrauktų didelius turistų srautus,
sukurtų daug papildomų darbo vietų). Įgyvendinant nuotykių parko įkūrimo koncepciją,
Jurbarko rajono savivaldybės funkcijos būtų:
 Parengti teritorijos detalųjį planą.
 Parengti investicinį paketą.
 Nutiesti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą.
 Pritraukti privačius investuotojus.
Privačių investuotojų funkcijos, įgyvendinant projektą, būtų:
 Parengti nuotykių parko techninius projektus.
 Užtikrinti reikiamą finansavimą nuotykių parkui išvystyti.
 Įrengti nuotykių parką, maitinimo kompleksą, automobilių stovėjimo aikštelę, kitą
pramogų infrastruktūrą.
 Vykdyti nuotykių parko operatoriaus veiklą.
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6. FINANSAVIMO GALIMYBIŲ APŽVALGA
Naudojamos santrumpos ir terminai:
ERPF ─ Europos regioninės plėtros fondas
ES ─ Europos Sąjunga
ESF ─ Europos socialinis fondas
JUI ─ jaunimo užimtumo iniciatyva
SF ─ Sanglaudos fondas
VPSP ─ Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
Su kaimo vietovių darnia plėtra susijusiose srityse, naudojantis 2014 – 2020 m. ES
struktūrinės paramos fondais, įžvelgiamos finansavimo galimybės. Europos Sąjungos
2014 – 2020 metų parama apima 11 finansavimo prioritetų. Šių prioritetų veiklos gali būti
panaudotos Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros vystymui.
8 lentelė. ES struktūrinių fondų pasiskirstymas pagal veiksmų programos prioritetus

1.
2.

3.

4.
5.

6.

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PASKIRSTYMAS PAGAL VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETUS (MLN. EURŲ)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas (678,88)
✘
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)
✘

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

✔

11. Techninė parama (213,35)

✘

7.

✔

✔
✘

Šaltinis: 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programa
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Toliau pateikiama 9 lentelė pristato Jurbarko rajonui aktualių prioritetų investavimo
strategiją.
9 lentelė. Jurbarko rajonui aktualių prioritetų investavimo strategija
Eil.
Prioritetas
Fondas
Nr.
1.

Informacinės visuomenės skatinimas

ERPF

Bendrojo
finansavimo
dalis
85%

2.

Smulkiojo ir vidutinio
verslo
konkurencingumo
skatinimas
Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos

ERPF

85%

ERPF
SF
ERPF
ESF
JUI
ERPF
ESF
ERPF
ESF

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

3.
4.

Kokybiško užimtumo
skatinimas

5.

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

6.

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas

6.1.

ir

dalyvavimo

darbo

rinkoje

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (angl. public private partneship) yra gera
alternatyva viešajai infrastruktūrai kurti ir viešosioms paslaugoms teikti. VPSP strategijos
buvimas didina vykdomų projektų veiksmingumą, mažina išlaidas.
VPSP būdas gali sukurti didesnę naudą už pinigus ne todėl, kad jis žymiai atpigins
pačios investicijos kaštus. Darbų kaina savaime pasikeis neženkliai, ir pagrinde dėl to, kad
kai kurie pirkimai bus apjungiami, ir sumažės jų organizavimo kaštai. Esminiai dalykai,
keičiantys investicinių projektų, įgyvendinamų VPSP būdų, kaštus ir jų paskirstymą laike
yra:
- kitoks mokėjimų srauto išdėstymas laike. VPSP būdas leidžia pakeisti didelius
pradinės investicijos per pirmuosius projekto metus kaštus į mažesnius reguliarius
mokėjimus per visą projekto ekonominio gyvavimo laikotarpį. Toks pokytis pagrinde įtakoja
projektų finansavimo galimumą.
- 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 10 lentelėje pateikiami finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė.
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10 lentelė. Finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė
Finansavimo šaltinis
Valstybė

Savivaldybė

VPSP

ES parama

Finansavimo
Komentaras
tikimybė
Valstybės
Aukšta
Biudžetas,
anot
vyriausybės,
biudžetas
skirtas ir sustiprinti savivaldybes
bei suteikti juntamą impulsą
regionų plėtrai
Savivaldybės
Aukšta
Dėl lėšų trūkumo bus mažiau
biudžetas
atliekama miesto ir gyvenviečių
tvarkymo ir remonto darbų (pagal
2014 m. rajono savivaldybės
biudžetą)
Privatus kapitalas
Aukšta
Lietuvoje yra nemaža VPSP
patirtis uostų ir prieplaukų, turizmo
objektų,
kultūros
ir
kitos
infrastruktūros srityse
ES
paramos
Aukšta
2014 – 2020 metų ES paramos
fondai
prioritetai apima sritis, kurių
vystymas Jurbarko rajono kaimo
vietovių darnioje plėtroje būtų
tikslingas

Darnios plėtros vystymas praplėstų esamą infrastruktūrą, padidintų rekreacinių
zonų plėtrą, užimtumo, socialinių, kultūrinių veiklų kiekį, bei sukurtų prielaidas stipresniam
kaimo žmonių bendruomeniškumui.
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IŠVADOS
Jurbarko miestas ir jo prieigos galėtų tapti išskirtine Lietuvos vietove,
pasižyminčia aukštu rekreacijos aptarnavimo lygiu ir kokybe, savita gamtine ir kultūrine
aplinka, siūlančia kokybiškas turizmo ir poilsio paslaugas ir ištisus metus pritraukiančia
gausius lankytojų srautus. Miesto viešosios erdvės turi būti saugios, komfortiškos ir
kokybiškos.
Kad suaktyvėtų turistų srautai į Jurbarko miestą ir jo prieigas, reikia plėtoti itin
plataus spektro rekreacines paslaugas, sukurti puikios kokybės paslaugas teikiančią
turistų aptarnavimo infrastruktūrą, galinčią aptarnauti miesto gyventojus ir turistus.
Nors regionas pasižymi dideliu miškingumu ir turi gausius regiono gamtinius
išteklius, kurie sudaro tinkamas prielaidas kokybiškiems rekreaciniams ištekliams
identifikuoti ir panaudoti, vis dėlto, regione turizmo infrastruktūra nėra pakankamai
išvystyta.
Kaimo vietovių plėtros perspektyvos vis labiau priklauso nuo vietos plėtros
dalyvių mokėjimo mobilizuotis, atrasti dar nepanaudotus vidaus plėtros rezervus ir
gebėjimo žengti naujovių keliu. Galimybių dirbti užtikrinimas ir kiekvieno nario visavertis
įsitraukimas į rinkos funkcionavimą turi tapti vienu iš pagrindinių Jurbarko rajono
bendruomenių veiklos siekių. Bendruomenių galimybes įsijungti į vietos ekonomikos
plėtros procesą didina aplinkybė, kad kaimo gyventojai yra linkę savanoriškais pagrindais
prisidėti prie vietos problemų sprendimo.
Atlikta Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros analizė rodo, kad
Jurbarko rajono seniūnijų konkurenciniai pranašumai vietos plėtros veikėjams yra mažai
žinomi, todėl yra nepakankamas vietos išteklių (vietos žinių, technologijų, tradicijų)
vertinimas ir unikalių vietos produktų bei paslaugų plėtojimas. Anketavimo dėka gauta ir
susisteminta informacija atskleidžia pagrindines Jurbarko rajono kaimo vietovių
infrastruktūros problemas ir tobulintinas sritis, žiūrint per gyvenimo kokybės gerinimo
prizmę.
Siekiant pagerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę bei paskatinti
kaimo vietovių plėtrą, skiriamos investicijos infrastruktūros atnaujinimui, ekonominės
situacijos gerinimui ir užimtumo didinimui kaimo vietovėse.
Europos
Sąjungos
programose
pabrėžiamas
kaimo
atnaujinimo
reikšmingumas. Tai viena iš kaimo vietovių plėtros krypčių. Kaimo atnaujinimas tai ne tik
kaimo vietovių plėtros priemonė, kartu tai naujų idėjų generatorius ir visuomeninis
judėjimas. Kaimo atnaujinimas susijęs su vietos bendruomenės noru keistis, jų pačių
fantazija bei polėkiu. Kiekvienas atnaujinimo projektas yra ypatingas, skirtas konkrečiam
kaimui ir formuojantis jo tapatybę.
Didėjantis gyventojų gerovės skirtumai ─ vienas iš didžiausių darnios plėtros
pavojų. Atsižvelgiant į tai, kad ekonominiai ir socialiniai Lietuvos regionų skirtumai pastarąjį
dešimtmetį ne tik nesumažėjo, bet gerokai padidėjo, regionų gyvenimo lygio skirtumo
mažinimas, išsaugant jų savitumą ─ vienas darnios plėtros prioritetų.
Norėdami Jurbarko rajono savivaldybėje konstruoti tokią infrastruktūros
rėmimo sistemą, kur pirmenybė bus atiduodama labiausiai gyvenimo kokybę gerinantiems
infrastruktūros objektams ir paslaugoms, turime atsižvelgti į tai, kad vertinant gyvenimo
kokybę pastaruoju metu ypač akcentuojama subjektyvios gyventojų nuomonės svarba.
Žmogiškųjų išteklių plėtros srityje pagrindinė problema yra aukštas nedarbo
lygis. Bendruomenių naujos veiklos niša galėtų tapti įvairių paslaugų vietos gyventojams
teikimas, taip pat tvirtu ūkinės veiklos pagrindu gali tapti vietos ištekliai, t.y. žmonės, gamta
ir istorinis paveldas.
Jurbarko rajono kaimo vietovių plėtros, kuri užtikrintų rajono išskirtinumą,
patrauklumą, identifikuotų socialinius, ekonominius, kultūrinius, gamtinius išteklius,
numatytų jų racionalų ir efektyvų panaudojimą, įtaka gali būti trejopa:
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1. padidintas kaime turimų išteklių panaudojimo laipsnis (darbo, kapitalo ir t.t.);
2. papildomų išteklių pritraukimas į rajoną;
3. didinamas rajono ekonominės veiklos produktyvumas.

71

Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių studija

1 priedas. Anketos pavyzdys, apklausiant Jurbarko rajono seniūnus

JURBARKO RAJONO KAIMO VIETOVIŲ DARNI PLĖTRA
Ši anketa skirta išsiaiškinti darnios plėtros galimybių priemones, kurios užtikrintų rajono
išskirtinumą, patrauklumą, identifikuotų socialinius, ekonominius, kultūrinius, gamtinius
išteklius, numatytų jų racionalų ir efektyvų panaudojimą. Iš anksto dėkojame už
atsakymus.
1. Seniūnijos pavadinimas.
2. Pažymėkite pagrindinius seniūnijos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančius
aspektus.
viešųjų erdvių saugumas;
rekreacinių zonų plėtra;
nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtra;
užimtumas;
kultūros įstaigų plėtra;
stiprus kaimo žmonių bendruomeniškumas;
kita.
Pasirinkimą/-us pakomentuokite.

3. Kokias įvardintumėte kaimo vietovių darnios plėtros problemas?
neracionalus žemės išteklių naudojimas;
neišplėtotas paslaugų sektorius;
prasta kultūros paveldo objektų būklė;
žemas kaimo gyventojų verslumo lygis;
nepakankamai atsižvelgiama į vietos bendruomenės interesus;
finansavimo galimybių trūkumas;
problemų, trukdančių plėtrą, nėra;
kita.

72

Jurbarko rajono kaimo vietovių darnios plėtros galimybių studija

Pasirinkimą/-us pakomentuokite.

4. Koks yra pagrindinis infrastruktūros plėtros poreikis seniūnijoje?
verslumo objektų;
socialinės infrastruktūros;
viešosios infrastruktūros;
ryšių infrastruktūros;
mažosios infrastruktūros;
infrastruktūros poreikio nėra;
kita.
Pasirinkimą/-us pakomentuokite.

5. Kokius pastatus/objektus (apleistus, nenaudojamus), esančius seniūnijoje, būtų
galima pritaikyti bendruomenės poreikiams (apgyvendinimo, maitinimo įstaigoms
įkurti, kultūrinės veiklos plėtrai ir pan.)?
6. Kokie lankytini objektai, esantys seniūnijoje, yra nepakankamai išplėtoti?
7. Kokios lankytinos vietos ar infrastruktūros objektai galėtų būti įtraukti į
rekomenduojamų aplankyti objektų sąrašą seniūnijoje?
8. Kokie būtų Jūsų pasiūlymai, siekiant plėtoti vietinį ir atvykstamąjį turizmą?
9. Kas Jūsų nuomone seniūnijoje būtų patrauklu investuotojui?
palanki geografinė padėtis;
neužteršta aplinka;
patogus susisiekimas;
žemės sklypai;
pastatai;
maža konkurencija;
kita.
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Pasirinkimą/-us pakomentuokite.

10. Kokią alternatyvią žemės ūkiui veiklą/produkciją būtų galima plėtoti arba pradėti
Jūsų seniūnijoje (stručių, sraigių auginimas, kaimo turizmo sodyba, bitininkystė ir
pan.)?
11. Kokia yra ekologinių ūkių situacija seniūnijoje?
yra 1-3 ekologiniai ūkiai;
yra daugiau nei 3 ekologiniai ūkiai;
seniūnijoje nėra ekologinių ūkių.
Jei atsakėte teigiamai, įvardinkite, kokie ekologiniai ūkiai Jums yra žinomi.

12. Ar seniūnijoje yra asmenų, puoselėjančių tradicinius Lietuvos papročius,
užsiimančių tradiciniais amatais?
13. Jeigu turite pasiūlymų, kurie nebuvo paminėti klausimuose kaimo vietovių darnios
plėtros aspektais, prašytume juos įvardinti.
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