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SANTRAUKA
Jurbarko miestas yra ganėtinai palankiai vertinama gyvenamoji vieta. Šis miestas ir jį
supančios teritorijos pasižymi unikaliu kraštovaizdžiu, miesto gyventojai gali pasinaudoti
įvairiomis siūlomomis paslaugomis. Vis dėl to pastebima, kad laisvalaikio pramogos
Jurbarko mieste yra nepakankamai išvystytos, taip pat trūksta darbo vietų, perspektyvų,
žmonės, ypač jaunimas, yra linkę emigruoti.
Užimtumo-sveikatingumo centro įkūrimo, esančio Gedimino g. 30 galimybių studijos
tikslas yra nustatyti infrastruktūros objekto būklę ir įvertinti užimtumo ir sveikatingumo
centro įkūrimo poreikį, galimybes, prioritetus ir priemones.
Tikslui įgyvendinti buvo iškelti šie uždaviniai: 1) ištirti ir išanalizuoti Jurbarko miesto
užimtumo-sveikatingumo centro įkūrimo potencialą, objektų ir paslaugų esamą būklę; 2)
išanalizuoti demografinius, socialinius ir ekonominius veiksnius, kurie įtakoja užimtumosveikatingumo centro įkūrimą; 3) identifikuoti problemas, nustatyti jų sprendimo būdus; 4)
numatyti tikslingus plėtros veiksmus ir strategines alternatyvas, pasiūlymus.
Darbo rengimo metodika. Atliekant nagrinėjamos teritorijos esamos situacijos analizę
pagal techninę užduotį stebėjimo ir dokumentų analizės metodais, buvo vertinama
infrastruktūros objekto, kuriame planuojama įkurti užimtumo-sveikatingumo centrą, esama
būklė; bendra Jurbarko rajono aplinka (demografiniai, ekonominiai ir socialiniai rodikliai); 3)
specifinė Jurbarko rajono aplinka (užimtumo, sveikatos apsaugos, švietimo būklės,
kultūrinė aplinkos rodikliai). Atlikus užimtumo-sveikatingumo centro situacijos analizę
paaiškėjo, kad infrastruktūros objektas, kuris skirtas centrui įkurti yra tinkamas dėl didelių
patalpų ir erdvaus kiemo aplink pastatą, palankios geografinės vietos (rami vieta, arti
mokyklos, jaunimo centras), didėjančių materialiųjų investicijų ir vartojimo išlaidų
laisvalaikiui. Pastatas gali būti pritaikomas laisvalaikio pramogų pasiūlai Jurbarko mieste
praplėsti, naujų darbo vietų sukūrimui, tačiau tai reikalauja didelių kaštų. Problemos, su
kuriomis galima susidurti yra menka privataus sektoriaus iniciatyva, lėšų stygius,
neigiamas visuomenės požiūris. Siekiant objektyviai įvertinti infrastruktūros objekto,
pasirinkto užimtumo-sveikatingumo centrui įkurti situaciją ir perspektyvas buvo organizuoti
susitikimai savivaldybėje. Susitikimų metu buvo siekiama nustatyti užimtumosveikatingumo centro įrengimo tikslus, aptarti finansines galimybes, taip pat išsiaiškinti,
kokie užimtumo ir sveikatingumo produktai yra patrauklūs ir reikalingi Jurbarko miesto ir
rajono gyventojams. Kadangi užimtumo-sveikatingumo centro įkūrimas yra labiau
orientuotas į Jurbarko miesto ir rajono gyventojus, buvo sudaroma anketinė apklausa,
kuria siekiama nustatyt gyventojų poreikius, susijusius su centro įkūrimu. Susisteminus
anketinės apklausos ir interviu duomenis, nustatyta, kad užimtumo-sveikatingumo centre
patrauklios sveikatinimosi arba gydomojo SPA paslaugos Jurbarko miesto gyventojams
yra baseinas, sūkurinė vonia, garinė pirtis, gydomieji ir atpalaiduojantys masažai,
treniruoklių salė. Užimtumo veikla turėtų būti susijusi su jaunimo mokymais, seminarais,
konsultavimu jam rūpimais klausimais, po pamokine veikla, užsiėmimais paaugliams bei
suaugusiems.
Tikimasi, kad parengta galimybių studija sudarys prielaidas Jurbarko miesto
užimtumo ir sveikatingumo veiklų plėtrai, įgyvendinti sprendimai didins miesto patrauklumą
gyventojams, kas sąlygotų gyventojų aukštesnį gyvenimo kokybės lygį, didesnį
pasididžiavimo gyvenamąja vieta jausmą, platesnes darbo galimybes, įvairesnius
laisvalaikio praleidimo būdus.
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SUMMARY
Jurbarkas city is quite welcoming living area. The city and its surroundings have a
unique landscape. There are wide variety of services. However, it is necessary to
emphasised that activities of leisure is underdeveloped Jurbarko city. Furthermore, there is
the lack of jobs' opportunities, people, especially younger, are tend to emigrate.
The porpose of this research is to establish conditions of infrastructure object which
is chosen for setting up the center and to assess needs, opportunities, priorities and
measures.
To achieve this purpose it is necessary to implement following objectives: 1) to
examine and to analyze potencial of services of Activity and Health Centre; 2) to analyze
the demographic, social and economic factors that may influence Activity and Health
Centre; 3) identify problems and solutions; 4) to provide purposeful development activities
and strategic alternatives and offers.
Work preparation methodology. When the current status of the site in accordance
with the technical analysis of the task was performed, there was evaluated conditions of
infrusturcture object for Activity and Health Centre, general environment of Jurbarkas
district (demographic, economic and social indicators) and specific environment of
Jurbarkas district (employment rate, health and education status, cultural environmental
indicators). Analyse of situation of activities and healthy centre has shown that object of
infrastructure which was chosen for setting up a centre is suitable. The building and the
yard is spacious. The geographical location is favourable because near by there are
schools and park for younger. The building can be fitted for free time services and creating
new work places but it requires a huge amount of expenses. A problem that may be
encountered is a low initiative of private sector and negative public attitude. In order to
objectively evaluate conditions of infrustructure object for Activity and Health Centre and
prospects, were organized meetings in the municipality. In the meetings there were
determined main goals for Activity and Health Centre. Futhermore there was discussed
about financing options and products which may be attractive and necessary for residents
of Jurbarkas city. Moreover, there was made a survey which aim was to derive the needs
of the residents of Jurbarkas for Activity and Health Centre. Systemised data of survey and
interview has show that most attractive services of activities and healthy centre are
swimming pool, Jacuzzi, steam bath, therapeutic and relaxing massages and gym.
Activities should be relative with workshops and consultation for younger, activities after
classes, practices for teenagers and adults.
It is expected that the feasibility study will compose assumptions for leisure and
health activities development in Jurbarkas city, the implement solutions will increase the
attractiveness of the city, quality of life, possibilities for finding job and opportunities of
leisure activities.
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ĮVADAS
Per pastarąjį dvidešimtmetį Lietuvos Respublikos emigrantų skaičius pasiekė 729
tūkst. gyventojų ribą. Daugumos emigrantų (apie 60 proc.) portretas yra jaunas,
išsilavinęs, šeimos neturintis asmuo, nors per pastaruosius metus taip pat padidėjo ir
išvykstančių šeimų skaičius. Pagrindinės emigracijos priežastys yra aukštas nedarbo lygis
šalyje, prastos gyvenimo sąlygos, geresnės karjeros ir didesnės įsidarbinimo galimybės
svetur. To pasekoje, šalyje paaštrėja gyventojų senėjimo, darbo jėgos, protų „nutekėjimo“,
mažėjančių ekonominės plėtros galimybių problemos.
Jaunimo emigracijos problemai spręsti yra kuriamos įvairios jaunimo užimtumo
programos. Lietuvoje jau daugiau nei 10 metų plėtojama jaunimo politika. Siekiant sudaryti
tinkamas sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti atviroje ir demokratinėje
visuomenėje, įgyvendinamos programos, kuriomis skatinamos jaunimo, su jaunimu
dirbančių organizacijų bei jaunų žmonių iniciatyvos. Be to, programos skirtos jaunimui ne
tik įtakoja žemesnį emigracijos lygį, bet ir mažina padidėjusį nusikalstamumą ir
priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, alkoholio, rūkalų jaunimo tarpe.
Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos pagrindiniai tikslai
yra šie:
1. Užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo
ir sveikatos sistemų plėtrą.
2. Ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą
jauno žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi,
asmenybę.
3. Išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo
infrastruktūros plėtrą.
4. Parengti ir įdiegti jaunimo darbuotojų rengimo sistemą Lietuvoje, siekiant
kokybiško profesionalaus darbo su jaunimu.
5. Sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į
organizuotą veiklą.
Nors Jurbarko mieste yra vykdoma jaunimo politikos programa, mieste yra
nepakankamai išplėtota viešoji jaunimo laisvalaikio užimtumo, kultūros bei sporto
infrastruktūra ir materialinė bazė, trūksta įvairių socialinių ir psichologinių paslaugų
socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui.
Kita vertus, jaunimo užimtumas nėra vienintelė problema, kurią reikia spręsti. Norint
pakelti gyvenimo kokybės lygį, labai svarbu yra gerinti bendrą miesto infrastruktūrą
plėtojant laisvalaikio pramogų pasiūlą bei kuriant naujas darbo vietas miesto arba rajono
gyventojams. Šiam tikslui įgyvendinti galima atnaujinti turimus miesto išteklius, bei sukurti
su laisvalaikiu suderinamą sveikatinimosi paslaugų infrastruktūrą.
Siekiant ištirti Jurbarko miesto užimtumo-sveikatingumo centro plėtros galimybes,
buvo inicijuotas užimtumo-sveikatingumo centro, esančio Gedimino g. 30, Jurbarko mieste
įkūrimo 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 – užimtumo-sveikatingumo centro, esančio Gedimino g. 30
galimybių studijos parengimo paslauga (Darbas).
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Darbo tikslas: parengti užimtumo-sveikatingumo centro, esančio Gedimino g. 30
Jurbarko mieste galimybių studiją, kurioje būtų nustatoma infrastruktūros objekto būklė ir
įvertinamas užimtumo ir sveikatingumo centro įkūrimo poreikis, galimybės, prioritetai ir
priemonės.
Darbo uždaviniai: ištirti ir išanalizuoti Jurbarko miesto užimtumo-sveikatingumo
centro įkūrimo potencialą, objektų ir paslaugų esamą būklę; išanalizuoti demografinius,
socialinius ir ekonominius veiksnius, kurie įtakoja užimtumo-sveikatingumo centro įkūrimą,
identifikuoti problemas, nustatyti jų sprendimo būdus; numatyti tikslingus plėtros veiksmus
ir strategines alternatyvas, pasiūlymus.
Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys:
I
Infrastruktūros objekto, esančio Gedimo g. 30 Jurbarko mieste, esamos būklės
įvertinimas ir viešosios erdvės situacijos analizė;
II
Infrastruktūros objekto, esančio Gedimo g. 30 Jurbarko mieste, plėtros pasiūlymai,
atsižvelgiant į esamos situacijos analizės, anketinės apklausos ir ekspertų interviu
tyrimo rezultatai;
III Pasiūlymų ir įgyvendinimų priemonių planas.
Darbo rengimo metodai: anketinė apklausa ir ekspertų apklausa.
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Formalusis švietimas – švietimas, vykstantis pagal teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintas ir įregistruotas ugdymo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis,
pagrindinis, vidurinis, aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija.
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.).
Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.
Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir
siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo
integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų
jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
Laisvalaikis - laikas, laisvas, nuo apmokamo darbo, nuo buitinių ir fiziologių reikmių
tenkinimo; tai yra mažiausiai instituciškai ir socialiai reglamentuota žmogaus gyvenimo
sfera.
Materialiosios (ilgalaikės) investicijos – tai išlaidos, skiriamos pastatų, inžinerinių
struktūrų, įrangos, mašinų įsigijimui, statybai ir ilgalaikio turto atnaujinimui (išskyrus
paprastąjį remontą).
Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo,
kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas. Tai sąmoningos
asmenybės, sugebančios atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai
dalyvauti visuomenės gyvenime, ugdymas, taip pat jauno žmogaus socialinės
kompetencijos plėtojimas.
Sveikatingumo centras - būtinai erdviai suprojektuotas pastatas, kuriame yra
įrengtos šios zonos: patraukli baseinų zona (baseinas, sauna ir t.t.), vieta mankštai su
treniravimosi įranga, atsipalaidavimo vieta, patogumais poilsiui ir kūno priežiūros zona,
įranga skirta kūno procedūroms, masažui ir t.t.
Sveikatingumo paslauga – sveikatos stiprinimo paslauga, kurią teisės aktų
reikalavimus atitinkančiose patalpose teikia specialistas, įgijęs teisės aktų nustatyta tvarka
šiai veiklai reikiamą kvalifikaciją.
SPA paslauga – sveikatinimo ar sveikatingumo paslauga, teikiama naudojant
vandens ar gamtinius sveikatos veiksnius.
Užimtumo centras – neformalaus ugdymo įstaiga, atitinkanti jaunimo poreikius,
padedanti stiprinti jaunimo motyvaciją, telkianti jaunimą dalyvaujant ir sprendžiant jaunimo
saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo problemas.
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STRATEGINIAI DOKUMENTAI
Infrastruktūros objekto, esančio Gedimino g. 30, įkūrimo 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;
 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.
Regioninio lygmens dokumentais:
 Tauragės regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams, patvirtintas Tauragės
regiono plėtros Tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/9S-2.
 Tauragės apskrities teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. D1-180;
Savivaldybės lygmens dokumentais:
 Jurbarko rajono 2011 – 2015 metų strateginės plėtros planas, patvirtintas
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270;
 Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Jurbarko
rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81.
 Ilgalaikis Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginės plėtros
planas, patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d., sprendimu
Nr. T2-1.
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1.

JURBARKO RAJONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Situacijos analizė – tai aplinkos tyrimas. Pasak P. Zakarevičiaus (1998) situacijos
analizė gali būti bendroji ir specifinė. Bendroji aplinka – tai aplinka, kurios parametrai
vienodai aktualūs ne tik tyrinėjamam objektui, bet ir visiems kitiems. Bendrąją aplinką
apibūdina natūralioji aplinka, demografinė aplinka, ekonominė aplinka, socialinė aplinka,
politinė aplinka, teisinė aplinka, kultūrinė aplinka, technologinė aplinka. Specifinė aplinka –
aplinka, kurios parametrai aktualūs tik tyrinėjamam objektui. Situacijos analizę vainikuoja
SSGG analizė.
Pasak Jucevičiaus (1998) situacijos analizė yra dviejų lygių: operatyvinė ir strateginė.
Operatyvinės analizės metu nustatoma objekto padėtis konkrečiu metu. Strateginės
analizės metu įvertinama objekto situacija ilgalaikėje perspektyvoje.
Šiuo atveju operatyvinėje analizės dalyje yra nustatoma dabartinė infrastruktūros
objekto, esančio Gedimino g. 30 Jurbarke, būklė. Strateginėje dalyje yra įvertinami
demografiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai (bendroji ir socialinė aplinkos), kurie gali
turėti įtakos ilgalaikėje perspektyvoje. Bendrosios aplinkos parametrai yra gyventojų
skaičius, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, vidutinė gyvenimo trukmė. Specifinę
aplinką sudaro užimtumo, sveikatos apsaugos, švietimo būklės, kultūrinės aplinkos
rodikliai.

1.1. Infrastruktūros objekto, esančio Gedimino g. 30 Jurbarke,
esamos būklės įvertinimas
Pastato, esančio Gedimino g. 30, kuris 1 paveiksle pažymėtas raide A, statybos
metai yra 1972 m. Šiame pastate veikė Jurbarko lopšelis-darželis „Gandriukas“, vėliau
paverstas pradine mokykla „Šaltinėlis“, tačiau sumažėjus vaikų skaičiui darželio-mokyklos
veikla nuo 2003 m. buvo nutraukta ir šiuo metu pastate nevykdoma jokia veikla

Šaltinis: www.maps.lt

1 pav. Infrastruktūros objektas, esantis Gedimino g. 30
Pastatą sudaro du dviejų aukštų korpusai, kuriuose yra bendro naudojimo patalpos,
rūsys ir priestatai. Pirmojo korpuso bendras plotas yra 1163,37 m2, iš kurio naudojamų
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patalpų plotas yra 887,82 m2, pirmojo ir antrojo priestatų plotas - 5,07 m2, rūsio plotas 466,06 m2. Antro korpuso bendras plotas yra 1245,94 m 2, iš kurio naudojamų patalpų
plotas yra 992,94 m2, pirmojo priestato plotas - 69,2 m2, antrojo priestato plotas - 7,95 m2,
trečiojo priestato plotas - 5,07 m2, rūsio plotas - 466,06 m2. 1 priede pateikiamas grafinis
pastato vaizdinys.
Abiejuose pastato korpusuose yra įrengtas vandentiekis, kanalizacija, centrinio
apšildymo sistema (katilinės), instaliuota elektros sistema.
Šiuo metu, pastatas yra apleistas, nuniokotas, sienos įšalę, stogas kiauras.
2 priede pateikiama 1 aukšto esama eksplikacija, 3 priede – 2 aukšto esama
eksplikacija, 4 priede – rūsio esama eksplikacija, 5 priede – patalpų numeracijos reikšmės,
6 priede – esamų fasadų grafinis pavaizdavimas.
Pastato kiemas. Pastatą juosia 478 m. ilgio vielinė tvora. Yra įrengtos trylika 15 m 2 ir
trys 30 m2 pločio pavėsinės, fontanas ir dešimt 10,56 m2 betono duobių. Pastatą juosia
žalia veja, kurioje yra daug medžių. Pastatas yra apsuptas 984 m 2 pločio šaligatvio. Kieme
nėra įrengtų jokių aikštelių skirtų fizinei saviugdai. Taip pat nėra įrengta automobilių
stovėjimo aikštelės.
Pastatas yra įsikūręs toliau nuo gatvės, todėl triukšmo lygis yra žemas. Pastatas yra
patogioje vietoje nedideliais atstumais nutolęs nuo šių svarbių Jurbarko mieste esančių
objektų:
 nuo Jurbarko Naujamiesčio mokyklos – apie 270 m;
 nuo Jurbarko „Ąžuoliukas“ mokyklos apie 490 m;
 nuo miesto centro - apie 1,87 km;
 nuo autobusų stoties – apie 1,18 km;
 nuo artimiausio prekybos centro – apie 410 m;
 nuo Jurbarko r. sav. – 2,9 km;
 nuo Jurbarko turizmo centro – 2,2 km;
 nuo netoli planuojamo įrengti Jaunimo parko, kuris 1 paveiksle pažymėtas raide B –
apie 180 m.
Apibendrinus pateiktą informaciją, matyti, jog pasirinktas infrastruktūros objektas
užimtumo- sveikatingumo objektui įkurti turi ir teigiamų ir neigiamų savybių. Teigiama yra
tai, kad pasirinkta infrastruktūros objekto geografinė vieta yra labai palanki. Tai įtakoja
netoli esančios arba būsimos vaikų, jaunimo susirinkimo vietos, žemas triukšmo lygis. Be
to, erdvus pastatas ir kiemas aplink jį yra privalumas norint įrengti sveikatinimuisi ir
užimtumui skirtas vietas. Neigiamos savybės yra ilgi metai, per kuriuos pastatas buvo
nenaudojamas ir nuniokotas, todėl yra reikalingi dideli renovacijos kaštai.

1.2. Jurbarko rajono demografinės būklės analizė
Gyventojų skaičius ir demografinės tendencijos. Lietuvos statistikos duomenimis,
2013 m. Jurbarko rajono savivaldybėje gyveno 29,1 tūkst. gyventojų, iš kurių 10,9 tūkst.
sudarė Jurbarko miesto gyventojai (žr. į 1 lentelę). Jurbarko r. sav. kaip ir visoje Lietuvoje
gyventojų skaičius per pastaruosius tris metus tendencingai mažėjo. Tai įtakojo neigiami
demografinio saldo ir neto migracijos pokyčiai. Didžiausias gyventojų mažėjimas Jurbarko
r. sav. per visą analizuojamą laikotarpį fiksuojamas 2012 m. Per 2013 m. sumažėjimas
siekė 674 gyventojus. Jurbarko mieste situacija tokia pat kaip ir Jurbarko r. sav. Per
pastaruosius trejerius metus sumažėjo 3 proc. Didžiausias mažėjimas fiksuojamas 2012
m. (sumažėjo 218 gyventojais).
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1 lentelė
Lietuvos ir Jurbarko miesto bei rajono savivaldybės demografiniai rodikliai
Gyventojų skaičius Lietuvoje, asmenys
Gyventojų skaičius metų pr. Jurbarko r. sav., asmenys
Gyventojų skaičius Jurbarko mieste, asmenys
Jurbarko r. sav. gimstamumas, asmenys
Jurbarko r. sav. mirtingumas, asmenys
Demografinis saldo, asmenys
Jurbarko r. sav. imigracija, asmenys
Jurbarko r. sav. emigracija, asmenys
Neto migracija, asmenys
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

2011
3 052 588
30 331
11 293
253
504
-251
570
993
-423

2012
3 003 641
29 657
11 075
283
484
-201
751
1 022
-271

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

Gyventojų mažėjimas neigiamai veikia teritorijas. Tai lemia darbo jėgos stygių, verslo
nykimą, investicijų atitraukimą, taip pat aštrina senėjimo problemą. Norint išvengti šių
problemų Jurbarko r. sav. reikia gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, kurti naujas darbo
vietas, stiprinti bendruomeniškumą, plėsti jaunimo užimtumą.
Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. Jurbarko r. sav. 2013 m.
gyventojus sudarė 6,3 tūkst. vaikų, 14,9 tūkst. ne pensijinio amžiaus suaugusiųjų ir 7,1
tūkst. pensininkų. 2013 m. didžiausią Jurbarko r. sav. gyventojų dalį (8,3 proc.) sudarė 5054 m. amžiaus grupės gyventojai, mažiausią (3,6 proc.) – 80-84 m. amžiaus grupės
gyventojai. Analizuojant 2 pav. duomenis matyti, kad per visą nagrinėjamą laikotarpį kai
kurių amžiaus grupės gyventojų ženkliai sumažėjo, t.y. 10-14 m. amžiaus grupė sumažėjo
12,3 proc., 15-19 m. amžiaus grupė – 10,3 proc., 30-34 m. amžiaus grupė – 12,7 proc.,
35-39 m. amžiaus grupė – 13,2 proc., 65-69 m. amžiaus grupė – 12,5 proc.
Gyventojų
skaičius
2750

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Jurbarko r. sav.
2465
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1750
1500
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

2 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Jurbarko r. sav.
Jaunų žmonių mažėjimas kelia panašias problemas kaip ir bendras gyventojų
mažėjimas, t.y. prarandama potencialūs žmogiškieji ištekliai, ryškėja senėjimo problema.
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Nagrinėjant Jurbarko r. gyventojų vidutinę
gyventojų trukmę pateikiami Tauragės apskrities rodikliai, kurie lyginami su Lietuvos
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Respublikos rodikliais (žr. į 3 pav.). Tauragės apskrityje vidutinė gyvenimo trukmė yra šiek
tiek žemesnė nei Lietuvos Respublikoje. Šie rodikliai atspindi ir Jurbarko r. sav. situacijią.
Vienas iš gyvenimo trukmę įtakojančių veiksnių yra gyvenimo kokybė. Tai rodo, kad
Jurbarko raj. nėra išnaudotos visos galimybės, kurios kuria malonią ir jaukią aplinką. To
pasekoje, užimtumo-sveikatingumo centro įkūrimas yra potenciali priemonė.

Moterys

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

3 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
Apibendrinus duomenis matyti, kad daugiausia sumažėjo 10-14 m. amžiaus grupė
(12,3 proc.), 15-19 m. amžiaus grupė (10,3 proc.), ir 30-34 m. amžiaus grupė (12,7 proc.),
35-39 m. amžiaus grupė (13,2 proc.) ir 65-69 m. amžiaus grupė (12,5 proc.). Gyventojų
mažėjimas kelia grėsmę regionams, miestams, vietovėms išnykti. Kadangi didžiausią
sumažėjusių gyventojų dalį Jurbarko r. sav. sudaro jauni asmenys, dar labiau paaštrėja
senėjimo problema. Be to, darbingų žmonių nutekėjimas sukelia kvalifikuotos darbo jėgos
stygių. Tokiu atveju reikia imtis priemonių, kurios sulaikytų jaunus žmones nuo
emigracijos, skatintų kurti šeimą toje vietovėje, kurioje jie gyvena. Todėl būtina yra skatinti
verslą, kurti naujas darbo vietas, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir aplinką.

1.3. Jurbarko rajono socialinės-ekonominės būklės analizė
Užimtumas. Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumo lygis (visi 15-64 m. darbingi
asmenys) 2013 m. buvo mažesnis už bendrą Lietuvos Respublikos aktyvumo lygį 5,0 proc.
ir 3,4 proc. už Tauragės apskrities lygį. Analizuojant 4 pav. duomenis matyti, kad, nors
Tauragės darbo jėgos aktyvumo lygis per 2013 m. sumažėjo beveik 4 proc., Jurbarko r.
sav. darbo jėgos aktyvumo lygis per visą analizuojamą laikotarpį neženkliai didėjo.
Nepaisant to, Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumas, lyginant su Lietuvos Respublikos
darbo jėgos aktyvumu, yra žemas ir paskutiniaisiais metais sudaro 66,4 proc. Žemą darbo
jėgos aktyvumo lygį įtakoja jaunų žmonių analizuojamame regione mažėjimas. Šiai
problemai spręsti reikia taikyti priemones, kurios skatintų jaunimą neišvykti. Tai gali būti
naujų darbo vietų sukūrimas, laisvalaikio pramogų plėtra, jaunimo užimtumo vystymas,
viešųjų erdvių gerinimas.
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Darbo jėgos aktyvumo lygis, %
Metai
66,4
69,8
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Darbo jėgos aktyvių gyventojų lygis Jurbarko r. sav.

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

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

4 pav. Darbo jėgos aktyvumo lygis
Toliau vertinant gyventojų užimtumo lygį 5 pav. pateikiami nedarbo lygio duomenys
Lietuvoje, Tauragės apskrityje ir Jurbarko r. sav. Vertinant 5 paveikslo duomenis matyti,
kad Jurbarko raj. sav. nedarbas pastaraisiais trejais metais ženkliai viršijo bendrą šalies
nedarbo lygį, tai yra 2011 m. Jurbarko r. sav. nedarbo lygis buvo 2,7 proc., 2012 m. – 5
proc., 2013 m. 5,5 proc. didesnis nei Lietuvos nedarbo lygis. Be to, Jurbarko r. sav.
nedarbo lygį lyginant su Tauragės apskrities nedarbo lygiu, situacija yra tokia pati.
Jurbarko r. sav. nedarbas 2011 m. yra didesnis 1,6, 2012 m. – 2,7 ir 2013 m. – 2,9 proc.
nei Tauragės apskrities nedarbo lygis.
Nedarbo lygis Lietuvoje, Tauragės apskrityje ir Jurbarko r. sav., %
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

5 pav. Nedarbo lygis
Remiantis Lietuvos statistikos duomenimis, svarbu yra pabrėžti, kad nagrinėjant
Tauragės apskrities nedarbo lygį pagal lytį, moterų nedarbo lygis yra didesnis, o
užimtumas mažesnis, lyginant su vyrų nedarbo lygiu ir užimtumu. Užimtumosveikatingumo centro įkūrimas šią padėtį turėtų pakeisti teigiama linkme, nes yra žinoma,
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kad pedagogų ar kitų specialistų ir sveikatingumo paslaugas teikiančių specialistų tarpe
vyrauja moteriška lytis.
Vidutinis darbuotojų skaičius. 2010 - 2013 m. laikotarpiu vidutiniškai kasmet
Jurbarko r. sav. vidutinis darbuotojų skaičius didėjo 0,52 proc., o sąlyginis darbuotojų
skaičius – 0,89 proc. Mažiausias vidutinis darbuotojų skaičius (4,5 tūkst.) fiksuojamas
2011 m. I-ąjį ketvirtį, didžiausias (4,9 tūkst.) – 2013 m. IV-ąjį ketvirtį. 2013 m. palyginus su
2011 m. vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 373 darbuotojais.
Vidutinis darbuotojų skaičius Jurbarko r. sav.
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6 pav. Vidutinis darbuotojų skaičius Jurbarko r. sav.
Vidutinis darbuotojų skaičiaus didėjimas rodo, kad darbo jėgos išteklių Jurbarko raj.
yra pakankamai. Norint užtikrinti ekonominio aktyvumo aukštą lygį, labai svarbu yra
tinkamai išnaudoti turimus darbo išteklius. Tai reiškia, kad turi būti sukuriamos darbo
vietos, kuriose dirbtų atitinkamas kvalifikacijas turintys arba apmokymuose dalyvavę
asmenys.
Vidutinis darbo užmokestis. 2011- 2013 m. laikotarpiu vidutiniškai kasmet
Tauragės apskrityje vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis didėjo 0,9 proc. Mažiausias
vidutinis neto darbo užmokestis fiksuojamas 2011 m. I-ąjį ketvirtį, didžiausias – 2013 m.
IV-ąjį ketvirtį. 2013 m. palyginus su 2011 m. vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis
padidėjo 137 litais.
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7 pav. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Tauragės apskrityje
Vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio rodikliai taip pat atspindi ir Jurbarko raj.
sav. situaciją. Didėjančios vidutinio mėnesinio užmokesčio tendencijos yra teigiamas
veiksnys užimtumo-sveikatingumo centro atžvilgiu, dėl šių priežasčių: 1) tai patrauklus
veiksnys reikalingai darbo jėgai; 2) tai reiškia didesnes išleidžiamas vartojimo išlaidas; 3)
tai kelia teritorijos ekonominį lygį.
Toliau analizuojant užimtumo duomenis, 2 lentelėje pateikiami vidutinis samdomųjų
darbuotojų skaičius apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir žmonių sveikatos priežiūros ir
socialinio darbo srityse. Nuo 2010 m. iki 2012 m. Tauragės apskrities vidutinis samdomųjų
darbuotojų skaičius (kuris atspindi ir situaciją Jurbarko raj. sav.) abiejose srityse didėjo
atitinkamai 18,9 proc. ir 3,9 proc. 2012 m. Tauragės apskrities vidutinis samdomųjų
darbuotojų skaičius apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikloje sudarė 1,36 proc., o
žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityje – 2,41 proc. Lietuvos Respublikos
vidutinių samdomųjų darbuotojų skaičiaus.
2 lentelė
Vidutinis samdomųjų darbuotojų skaičius

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla (darbuotojų
skaičius, asmenimis)

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (darbuotojų
skaičius, asmenimis)

Lietuvos
Respublika
Tauragės
apskritis
Lietuvos
Respublika
Tauragės
apskritis

2010

2011

2012
32
533

28 318

30 374

359

401

95 998

97 290

443
98
882

2 289

2 331

2 383

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Didėjantis vidutinių samdomųjų darbuotojų skaičius 2 lentelėje pateiktose paslaugų
sektoriuose rodo, kad šių sektorių veikla plečiasi, o dirbančių specialistų skaičius didėja.
Tai yra palanki sąlyga užimtumo-sveikatingumo centro veiklai vykdyti pelningumo ir
kvalifikuotos darbo jėgos atžvilgiu.
Materialinės investicijos. Tai išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti
ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti). Įskaitomas finansinės
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(išperkamosios) nuomos būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas. Analizuojant 3 lentelės
duomenis, matyti, kad 2012 m. šalies teritorijoje į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 15
715,7 mln. litų, arba 10 procentų mažiau nei 2011 m.
Pagal ekonominės veiklos rūšis 2012 m. visų šalyje investuotų lėšų 16,9 procento
sudarė viešojo valdymo institucijų investicijos. Transporto ir saugojimo įmonių investicijos
sudarė 14,1 procento visų investicijų. Nekilnojamojo turto įmonių investicijos ir fizinių
asmenų investicijos į gyvenamąją statybą sudarė 15 procento, apdirbamosios gamybos
įmonių – 13,5 procento visų šalies investicijų. Į apgyvendinimo ir maitinimo veiklą buvo
investuotas 1 proc., į švietimo veiklą - 1,8 proc. t.y. 0,3 proc. daugiau nei 2010 m. Į žmonių
sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą buvo investuota 2,2 proc.visų investuotų lėšų, t.y. 0,8
proc. daugiau nei 2010 m.
3 lentelė
Materialiosios investicijos

Lietuvos
Respublika

Materialinės investicijos, tūkst. litų

Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui,
litai
Materialinės investicijos, tūkst. litų
Tauragės apskritis Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui,
litai
Materialinės investicijos, tūkst. litų
Jurbarko r. sav.
Materialinių investicijų tenka vienam gyventojui,
litai
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

2010
14 341
823

2011
17 502
158

2012
15 715
739

4 630

5 780

5 260

248 214

324 109

294 152

2 204

2 965

2 743

45 205

68 186

50 935

1 462

2 273

1 731

Tauragės apskrities materialiosios investicijos kiekvienais metais sudarė 2 proc. visų
Lietuvos Respublikos materialinių investicijų. Jurbarko r. sav. materialinės investicijos
2010 m. sudarė 18 proc. visų Tauragės apskrities materialiųjų investicijų, 2011 m. – 21
proc. ir 2012 m. – 17 proc. visų materialinių investicijų.
Nors bendros Lietuvos Respublikos materialinės investicijos sumažėjo, atskiruose
sektoriuose, kurie yra reikšmingi užimtumo-sveikatingumo centrui (apgyvendinimo ir
maitinimo, švietimo veikla, , žmonių sveikatos priežiūra ir socialinio darbas), investicijos
didėjo. Svarbu pabrėžti, kad materialiosios investicijos – tai vienas iš galimų užimtumosveikatingumo centro finansavimo šaltinių.
Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį. Iš 8 paveiksle
pateiktų duomenų matyti, kad daugiausia lėšų 2012 m. skiriama įvairioms prekėms ir
paslaugoms (39 Lt), viešbučiams, kavinėms, restoranams (24 Lt), maitinimo paslaugoms
(23 Lt) ir laisvalaikiui ir kultūrai (42 Lt), kavinėms ir barams (12 Lt), valgykloms (7,4 Lt),
laisvalaikio ir kultūros paslaugoms (11 Lt). 2012 m. palyginus su 2008 m. išlaidos padidėjo
laisvalaikiui ir kultūrai (+4 Lt), laisvalaikio ir kultūros paslaugoms (+1,8 Lt), įvairioms
prekėms ir paslaugoms (+3 Lt), o išlaidos viešbučiams, kavinėms ir restoranams (-18 Lt),
maitinimo paslaugoms, kavinėms ir barams (-18 Lt), valgykloms (-5,6 Lt) sumažėjo.
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Vidutinės vartojimo išlaidos
Suma, Litais
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Lietuvoje vienam namų ūkio nariui per mėnesį, litais

17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
32 33 34
35
Išlaidų tipas*

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
0 38 0 0,5 9,2 0,1 1 0,1 0,6 0 0,4 0,5 1,2 0 0,6 0 0,1 0,2 0,1 42 41 3,5 21 1,1 13 2,8 0,8 0,3 0,5 39 0,3 0,6

2012 0 0,2 0,2 0 42 0 0,2 11 0,1 0,8 0 1,1 0 0,4 0,4 0,3 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 24 23 2,1 12 1,1 7,4 1,3 0,8 0,6 0,2 42 0,1 0,7
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8 pav. Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį
*Išlaidų tipų paaiškinimai:
1 – Medicininės priežiūros paslaugos
2 – Gydomoji gimnastika, greitosios pagalbos,
terapinės įrangos nuoma
3 – Kitos pagalbinės medicininės priežiūros
paslaugos
4 – Kitos paslaugos teikiamos ne ligoninėje
5 – Laisvalaikis ir kultūra
6 – Poilsiui ir sportui skirtų reikmenų taisymas
7 - Turizmo prekės
8 - Laisvalaikio ir kultūros paslaugos
9 - Sporto renginiai
10 - Laisvalaikio, rekreacinės paslaugos
11 - Karuselės ir pan.
12 - Kursai, pamokos, susiję su sportu ir laisvalaikiu
13 - Sporto ir laisvalaikio inventoriaus nuoma
14 - Kino teatrų paslaugos
15 - Teatrų paslaugos
16 - Koncertinių organizacijų paslaugos
17 - Cirkų paslaugos

18 - Muziejai, parodos
19 - Televizijos ir radijo reikmenų nuoma
20 - Fotografavimo paslaugos
21 - Fotografijos ir kino laboratorijų paslaugos
22 - Kitos kultūrinės ir laisvalaikio paslaugos
23 - Viešbučiai, kavinės ir restoranai
24 - Maitinimo paslaugos
25 - Restoranai
26 - Kavinės, barai
27 - Maistas į namus
28 - Valgyklos
29 - Kitas maitinimasis
30 - Apgyvendinimo paslaugos
31 - Mokymo įstaigų bendrabučiai
32 - Kitos apgyvendinimo paslaugos
33 - Įvairios prekės ir paslaugos
34 - Pirčių paslaugos
35 - Kosmetologo paslaugos

Didėjančios vidutinės vartojimo išlaidos sveikatos priežiūrai, laisvalaikiui ir kultūrai bei
šio tipo paslaugoms yra teigiamas veiksnys užimtumo-sveikatingumo centro atžvilgiu, nes
tai reiškia gyventojų domėjimąsi laisvalaikio paslaugų pasiūla ir norą išleisti daugiau pinigų
šioms paslaugoms.
Skurdo lygis. Iš 9 pav. pateiktų duomenų matyti, kad dažniausiai skursta (54,4 proc.)
bedarbių namų ūkiai. Tai yra labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė. Kita vertus,
pensininkų kategorijoje, 2012 m. lyginant su 2010 m. skurdas padidėjo 7,5 proc. ir buvo
didžiausias per visą nagrinėjamą laikotarpį.
2010-2012 m. laikotarpiu skurdas Lietuvos dirbančiųjų, bedarbių ir neaktyvių
gyventojų kategorijoje atitinkamai sumažėjo 4,7, 1,2 ir 3,8 proc. (žr. į 9 pav.). Nepaisant to,
bendras skurdo rizikos lygis 2012 m. Lietuvoje buvo vis dar aukštas ir sudarė 18,6 proc.
proc. visų gyventojų.
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Skurdas Lietuvoje pagal užimtumo statusą

2012

2011

2010

Užimtumo statusas
Neaktyvūs
Senatvės pensininkai
Bedarbiai
Dirbantieji
Neaktyvūs
Senatvės pensininkai
Bedarbiai
Dirbantieji
Neaktyvūs
Senatvės pensininkai
Bedarbiai
Dirbantieji

29,9
13,3
55,6
12,3
28,3
13,1
53,9
10,2
24,5
20,8
54,4
Procentai

7,6
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9 pav. Skurdo lygis pagal užimtumo statusą
Lietuvos skurdo rodikliai taip pat atspindi skurstančiųjų situaciją Jurbarko rajono
savivaldybėje. Skurstančiais yra laikomi žmonės, kurių pajamos ir kiti ištekliai
(materialiniai, socialiniai ir kultūriniai) yra tokie menki, kad neužtikrina Lietuvos visuomenei
įprastų gyvenimo standartų. Dėl per menkų išteklių šie žmonės negali dalyvauti veiklose,
kurios kitiems žmonėms laikomos įprastomis. Skurdo priežastys gali būti ekonominės
(nedarbas, mažos pajamos) ir socialinės (nepalanki demografinė situacija, socialinės
paramos politikos trūkumai, gyvenimo būdo problemos). Nepaisant didėjančio mėnesinio
vidutinio darbo užmokesčio, nedarbo lygis Jurbarko raj. sav. Yra gana aukštas. Užimtumosveikatingumo centro įkūrimu ši problema gali būti sumažinta. Be to, tai praplėstų
laisvalaikio pramogų pasiūlą mieste, kas stipriai pagerintų gyventojų gyvenimo kokybę.
Apibendrinus ekonominius duomenis pastebima, kad Jurbarko r. sav. yra dar
nepanaudotų darbo jėgos išteklių, nes nedarbo lygis šiame regione yra ženkliai aukštesnis
nei Lietuvos nedarbo lygis – 16,4 proc. Kita vertus, didėjant mėnesiniui vidutiniam darbo
užmokesčiui susidaro palankios sąlygos pritraukti reikalingos kompetencijos darbuotojų ir
didesnes pajamas vartojimui skiriančius klientus. Didėjantis samdomų darbuotojų skaičius
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei žmonių sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų sektoriuje byloja, kad šios sritys dar nėra pilnai išvystytos rinkoje ir dar yra
galimybių plėtoti tokias pat arba panašias paslaugas. Aukštas skurdo lygis, ypatingai
bedarbių kategorijoje, rodo, kad Jurbarko r. sav., dar nepakankamai yra išvystyta darbo
rinka, sąlygos užtikrinančios gyvenimo standartus. Didėjančios materialiosios investicijos
gali būti vienas iš finansinių šaltinių įkūriant užimtumo-sveikatingumo centrą.

1.4.

Jurbarko rajono sveikatos apsaugos būklės analizė

Sveikata – tai visiškos fizinės, psichinės, socialinės, protinės ir dvasinės gerovės
būsena, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas. Geros sveikatos komponentai:
1. Fizinė sveikata – kai visos sistemos funkcionuoja be sutrikimų.
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Psichinė (emocinė) sveikata – kai žmogus moka džiaugtis, liūdėti, priimti
sprendimus ir už juos atsakyti, reikšti emocijas.
3. Socialinė sveikata – santykiai, bendravimas su kitais žmonėmis.
4. Protinė sveikata – gebėjimas mąstyti, atlikti protinio mąstymo reikalaujančias
užduotis.
5. Dvasinė sveikata – gyvenimo patirtis, žmogaus pasaulėžiūra, tai kuo jis tiki, kaip
išgyvena.
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme visuomenės sveikatos sauga
apibrėžiama taip: „tai organizacinių, ekonominių, socialinių, techninių ir teisinių priemonių,
skirtų visuomenės ar atskirų jos grupių sveikatai nuo visuomenės sveikatai darančių įtaką
veiksnių kenksmingo poveikio apsaugoti arba šio poveikio rizikai kiek įmanoma sumažinti,
visuma“.
Sveikatos apsaugos rodikliai. Jurbarko r. sav. 2010-2012 m. laikotarpiu privačių
asmenų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius padidėjo 3 vienetais, o privačių odontologinių
priežiūros įstaigų skaičius – 2 vienetais (žr. į 4 lentelę). Ambulatorinių sveikatos priežiūros
įstaigų ir ligoninių skaičius SAM sistemoje nepakito, tačiau medicinos punktų skaičius
padidėjo 2 vienetais. Iš viso Jurbarko r. sav. 2010 m. veikė 40, 2011 m. – 45, 2012 m. – 47
sveikatos priežiūros įstaigos.
4 lentelė
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Jurbarko r. sav.
2.

Įstaigos tipas

2010

2011

2012

Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius, vnt.

14

16

17

Privačių odontologinės priežiūros įstaigų skaičius, vnt.

7

8

9

Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius SAM sistemoje, vnt.

8

8

8

Ligoninių skaičius SAM sistemoje, vnt.

1

1

1

Medicinos punktų skaičius SAM sistemoje, vnt.

10

12

12
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Didėjantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius Jurbarko r. sav. reiškia, kad
sveikatos priežiūros paslaugos yra paklausios ir šis sektorius plečiasi. To rodo, kad
Jurbarko raj. yra palankus metas plėsti ir kitas sveikatinimo veiklas.

1.5. Jurbarko rajono švietimo būklės analizė
Lietuvos švietimo sistema apima: 1) formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį
ugdymą, profesinį mokymą, aukštesniąsias ir aukštojo mokslo studijas); 2) neformalųjį
švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir kitą neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų
švietimą); 3) savišvietą; 4) pagalbą mokiniui (informacinę, psichologinę, socialinę
pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą bei sveikatos priežiūrą
mokykloje); 5) pagalbą mokytojui ir mokyklai (informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos
tobulinimo bei kitą pagalbą).
Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą toliau pateikiami formalaus,
neformalaus mokymosi ir savišvietos apibrėžimai:
 Formalusis švietimas – apribojamas mokymo laikas, mokomieji dalykai, vieta.
Akcentuojamas konkretus rezultatas, žinios. Baigus formaliojo ugdymo įstaigą yra
suteikiamas oficialiai pripažįstamas išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
(atestatas, diplomas ir pan.). Šiai ugdymo formai priskiriamos tokios ugdymo
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pakopos: pradinis, pagrindinis, vidurinis, profesinis ugdymas, aukštesniosios ir
aukštosios studijos.
 Neformalusis švietimas – apibrėžiamas, kaip sudėtinė švietimo sistemos dalis,
egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo, skirta tikslingam ir tęstiniam bei
įvairaus amžiaus vaikams, suaugusiems prigimtinių galių, įvairių gebėjimų, polinkių
atskleidimui, saviraiškos poreikių, pažintinių interesų tenkinimui, kūrybiškumo
plėtojimui, kultūrinių vertybių puoselėjimui, turiningo laisvalaikio praleidimui,
socializacijai ir nusikalstamumo prevencijai skirtingose ugdymo institucijose ir jų
koncentruose.
 Savišvieta – suteikti galimybes asmeniui nuolat savarankiškai mokytis remiantis
supančia informacijos erdve (bibliotekos, žiniasklaida, internetas, muziejai ir kt.) ir
iš kitų perimama gyvenimo patirtimi. Tai kiekvieno asmens individualus, natūralus
ugdymasis vykstantis kasdienių patyrimų metu. Jis nėra struktūruotas ir vyksta
savaime.
Švietimo rodikliai. 2011 m. dėl asmeninių priežasčių neformaliajame švietime,
palyginti su dalyviais bet kokioje švietimo formoje (besimokančiais) dalyvavo 34,3 proc.
mažiau nei formaliajame švietime. Kita vertus, neformalųjį švietimą, palyginti su
besimokančiais, dėl darbo rinkosi 34,3 proc. daugiau nei formalųjį švietimą.
Dalyviai (visi 25-64 m. amžiaus asmenys) formaliajame ir neformaliajame
švietime 2011 m. Lietuvoje
Švietimo forma
13,1

Neformalus švietimas, palyginti su dalyviais bet
kokioje švietimo formoje

86,9

3,4

Neformalus švietimas, palyginti su visais
gyventojais

22,5

47,4

Formalus švietimas, palyginti su dalyviais bet
kokioje švietimo formoje

52,6

1,9

Formalus švietimas, palyginti su visais gyventojais

2,1
0

20

40

60

Dėl asmeninių priežasčių

80

100
Procentai

Dėl darbo
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10 pav. Dalyviai (visi 25-64 m. amžiaus asmenys) formaliajame ir neformaliajame švietime
2011m. Lietuvoje
Toliau 11 pav. yra pavaizduotas dalyvių pasiskirstymas neformaliajame švietime
pagal amžiaus grupes. Akivaizdu yra tai, kad neformaliojo švietimo bet kokios amžiaus
grupės dalyviai tokį mokymąsi daugiausia renkasi dėl darbo priežasčių. 25-34 m. amžiaus
grupės atstovai, neformalųjį švietimą renkasi 5,1 proc. daugiau nei 35-54 m. amžiaus
grupės atstovai ir 4 proc. daugiau nei 55-64 m. amžiaus grupės atstovai.
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Amžiaus grupė

Dalyviai neformaliajame švietime , palyginti su dalyviais , bet kokioje
švietimo formoje 2011 m. Lietuvoje

12,8

55–64
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11 pav. Dalyviai neformaliajame švietime
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 75,7 proc. neformaliojo
švietimo dalyvių, palyginti su besimokančiais mokymosi priežastį įvardija norą geriau atlikti
savo darbą, 45 proc. mokymosi pagalba siekė įgyti naujų žinių ir įgūdžių, naudingų
kasdieniniame gyvenime. 41,8 proc. teigia, kad mokytis buvo privaloma, nes reikalavo
darbdavys, o 33,3 proc. neformaliojo švietimo dalyvių norėjo gauti pažymėjimą, suteikiantį
kvalifikaciją ir teisę atlikti darbą. Apie 16 proc. neformaliojo švietimo dalyvių tokią
mokymosi formą pasirinko, nes siekė turėti didesnes galimybes susirasti naują darbą,
pakeisti specialybę, profesinę kvalifikaciją bei susipažinti su naujais žmonėmis. 3,3 proc.
neformaliojo švietimo mokymąsi pasirinko, nes norėjo pradėti naują verslą.
5 lentelė
Mokinių skaičius
Neformaliojo švietimo kryptis, dalyvių
skaičius asmenimis

2010

2011

2012

Muzika

32645

32606

31682

Dailė

12350

12901

12278

Choreografija

7622

7445

7230

Teatras

1397

1444

1307

Sportas

27291

33805

35600

Techninė kūryba

1810

1735

1629

Turizmas

2312

1842

1759

Gamta–ekologija

1431

1587

1320

Saugus eismas

1511

1203

1066

Informacinės technologijos

745

410

665

Šeštadieninės (sekmadieninės) mokyklos

1132

..

..

6600

6155

7904

Kitos kryptys
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Nagrinėjant 5 lentelės duomenis matyti, kad mokinių skaičius nuo 2010m. iki 2012 m.
daugumoje neformaliojo švietimo krypčių mažėjo. Ženkliai sumažėjo besidominčių saugiu
eismu (-29 proc.), turizmu (-23 proc.), informacinėmis technologijomis (-10 proc.), gamtaekologija (-8 proc.). Kita vertus, ypatingai išsaugo dėmesys sporto užsiėmimams. Per
analizuojamą laikotarpį mokinių skaičius šioje srityje išaugo 30 proc. Tai rodo, kad
organizuojant įvairius užsiėmimus jaunimui arba kitoms amžiaus grupėms, reikia skirti
didelį dėmesį sporto krypčiai. Taip pat atkreipti dėmesį reikia į tai, kad 19 proc. išaugo
dėmesys kitoms neformaliojo švietimo kryptims. Tai reiškia, kad reikia ieškoti originalių,
netradicinių sprendimų, kurie būtų patrauklūs vartotojams.
Savarankiškas mokymasis. Remiantis Lietuvos statistikos departamentu mokymosi
savarankiškai šaltiniai yra 1) draugai, šeimos nariai, kolegos; 2) knygos, specialybės
žurnalai; 3) kompiuteris ir internetas; 4) mokomosios televizijos laidos, garso ir vaizdo
juostos, kompaktiniai diskai; 5) lankymasis su gidu muziejuose, istoriniuose, gamtos
objektuose; 6) bibliotekos, kultūros ir mokymo centrai.
6 lentelė
Savarankiškas mokymasis (savišvieta)
Amžiaus grupė
Mokosi savarankiškai, iš viso (%)

25–34 m. 35–54 m. 55–64 m. Visi 25–64 m.
24,9
19,2
14,4
19,6
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Nagrinėjant 6 lentelės duomenis matyti, kad iš viso savarankiškai mokosi beveik
penktadalis visų 25-64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų. Didžiausią dalį (24,9 proc.)
savarankiškam mokymuisi skiria 25-34 m. amžiaus grupė, mažiausią 55-64 m. amžiaus
grupė. Atsižvelgiant į tai, tikslinga būtų užimtumo-sveikatingumo centre rengti seminarus,
mokymus jaunesnio amžiaus Jurbarko r. sav. gyventojams.
Toliau 12 pav. pateikiami duomenys apie mokyklinio amžiaus vaikus, kurie nesimoko
Jurbarko r. sav. Daugiausia vaikų kiekvienais metais nesimoko dėl to, kad yra išvykę iš
šalies. Tokią dalį vaikų vidutiniškai sudarė 77 proc. visų nesimokančių vaikų per 20102013 m. metus. Socialines, psichologines ir kt. priežastis vidutiniškai įvardija 15 proc.
vaikų, tačiau 2011-2012 m. šios priežastys buvo intensyviausios ir sudarė 32 proc. visų
nesimokymo priežasčių.
Mokyklinio amžiaus vaikai nesimokantys mokykloje Jurbarko r. sav.
Priežastys
Socialinės, psichologinės
ir kitos priežastys

14
39

3

Nerasti

27

117
Išvykę iš šalies

83
85
131
122
115

Iš viso pagal priežastis

0

25

50

2012-2013

75
100
Vaikų skaičius
2011-2012

125

150

2010-2011
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12 pav. Mokyklinio amžiaus vaikai nesimokantys mokykloje
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7 lentelė
Gyventojų išsilavinimas
Lytis
Vyrai

Moterys

Gyventojų (15 m. ir virš) išsliavinimas, tūkst. asmenų

2011

2012

2013

Iš viso pagal išsilavinimą

758,3

748,3

741,3

Aukštasis, aukštesnysis

210,9

206,8

213,5

Specialus vidurinis, povidurinis

127,3

124,7

115,5

Vidurinis su profesine kvalifikacija, vidurinis, pagrindinis su profesine
kvalifikacija
Pagrindinis, pradinis su profesine kvalifikacija

283,4

287,5

295,7

85,2

79,5

73

Pradinis

51,4

49,7

43,6

Iš viso pagal išsilavinimą

971,4

961

953,2

Aukštasis, aukštesnysis

331,2

342

344,9

Specialus vidurinis, povidurinis

182,9

179,8

171,7

Vidurinis su profesine kvalifikacija, vidurinis, pagrindinis su profesine
kvalifikacija
Pagrindinis, pradinis su profesine kvalifikacija

265,5

259,1

261,3

100,6

95,5

98,7

Pradinis

91,2

84,5

76,6
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Vertinant gyventojų išsilavinimą 7 lentelėje matyti, kad aukštąjį arba aukštesnįjį,
specialųjį vidurinį, povidurinį ir vidurinį su profesine kvalifikaciją arba vidurinį, arba
pagrindinį su profesine kvalifikacija išsilavinimą turinčių asmenų padidėjo. Tai reiškia, kad
domėjimasis mokslu auga ir gyventojai yra linkę gilinti savo žinias ir tobulinti praktinius
įgūdžius.
Apibendrinus pateiktus duomenis, pastebima, kad neformalųjį švietimą renkasi 25,9
proc., o formalųjį – 4,0 proc. visų gyventojų. Taip pat beveik penktadalis visų 19-64 m.
gyventojų yra linkę savarankiškai mokytis, iš kurių 24,9 proc. sudaro 24-29 m. amžiaus
gyventojai. Augantis mokinių skaičius sporto ir kitose neformaliojo švietimo kryptyse byloja
apie poreikį plėsti šias sritis. Kita vertus, nagrinėjant mokyklinio amžiaus nesimokymo
priežastis Jurbarko r. sav., kurios yra socialinės, psichologinės ir kt., galima daryti
prielaidą, kad vaikams trūksta tinkamų mokymuisi vietų už namų ar mokyklos ribų.
Užimtumo-sveikatingumo centro pritaikymas vaikų ar jaunimo švietimui užtikrintų
visapusišką asmens mokymosi aplinką Jurbarko mieste.

1.6. Jurbarko rajono kultūros būklės analizė
Kultūra yra žmogaus veiklos būdų, priemonių, normų, vertybių ir idealų visuma, kuria
bendrai naudojasi grupė žmonių. Ji padeda jiems orientuotis savo visuomenėje bei yra
perduodama iš kartos į kartą. Pasak amerikiečių sociologo J. Vander Zandeno, kultūra yra
perimti mąstymo, jausmų ir veiklos būdai, kurie apibūdina šią visuomenę ir dėl kurių
visuomenę galima atpažinti.
Kultūrą sudaro: 1) visos materialinės gėrybės, kurias sukuria žmogus; 2) dvasinės
vertybės (mokslas, menas), kurias sukuria žmogus; 3) santykiai, kuriuos sukuria žmogus
(tarptautiniai, privatūs, asmeniniai, tarpasmeniniai); 4) žmogaus gyvenimo būdas (normos,
tradicijos); 5) civilizacija arba visų žmonių sukuriamų gėrybių ir vertybių panaudojimo
būdas.
Kultūra yra žmogaus veiklos produktas, bet gimdamas žmogus jau patenka į
atitinkamą kultūrą, kurią sukūrė prieš tai gyvenę ir šiuo metu gyvenantys žmonės. Kultūra 23

tai vertybės, tikėjimai, elgesio normos ir materialūs produktai, kurie apsprendžia žmonių
gyvenimo būdą. Kultūra apima mūsų galvoseną, elgseną ir materialius žmogaus gamybos
produktus.
Taigi, norint apibūdinti žmogaus charakteristiką, elgesio būdą būtina įvertinti
kultūrinius rodiklius. Toliau yra vertinamas kultūrinių vietų lankomumas Lietuvoje.
Remiantis 13 pav. duomenimis matyti, kad Lietuvos Respublikoje, 25-34 m. amžiaus
grupės gyventojai daugiau kartų apsilanko visose išvardytose lankytinose vietose nei 3554 m. ar 55-64 m. amžiaus grupės gyventojai. Lyginant 25-34 m. ir 35-55 m. amžiaus
grupes, matyti, kad 25-34 m. amžiaus grupė daugiau lankosi sporto renginiuose 11,4
proc., muziejuose ir parodose - 5,1 proc., kino teatruose – 24,8 proc., spektakliuose,
koncertuose, operoje ar balete – 6,9 proc. 48,1 proc. 55-64 m. amžiaus grupės gyventojų
lankėsi spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete, bet daugiau nei 80 proc. nesilankė
sporto renginiuose, muziejuose ir parodose, ir daugiau nei 70 nesilankė kino teatruose.
Kūltūros vietų lankomumas Lietuvoje

Spektakis,
koncertas,
opera,
baletas

Kino
teatras

Muziejus,
paroda

Sporto
renginiai

Lankytina vieta,
dažnumas

81,8

Nesilankė

55,1
4,5
7

Daugiau nei 6 kartai

16,4 26,9

1-6 kartus

37,8

Nesilankė

61,3

3,8

Daugiau nei 6 kartai

26,3

1-6 kartus
Nesilankė

31

3,9

1-6 kartus

12,5
16,3

62,5

33,6

Nesilankė

35,542,4

6,4
7,3

Daugiau nei 6 kartai

10

81,9

49,8
51,9

43,1 51,2
57,2

1-6 kartus
0

71,4
65,2
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37,7

Daugiau nei 6 kartai

68,6
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

13 pav. Kultūros vietų lankomumas Lietuvoje 2011 m.
14 paveiksle pateikiamas visų 25-64 m. gyventojų pasiskirstymas lankant atitinkamus
kultūros objektus. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 32 proc. visų 25-64 m. vyrų ir moterų
lankosi sporto renginiuose, 34,5 proc. – muziejuose ir parodose, 39,6 proc. – kino
teatruose ir 57,3 proc. spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete.
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Kultūros vietų lankomumas Lietuvoje
Lankytina vieta
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Sporto renginiai
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Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

14 pav. Kultūros vietų lankomumas 2011 m.
Apibendrinus kultūros vietų lankomumo dažnumo rodiklius, galima teigti, kad daugiau
nei pusė Lietuvos gyventojų domisi ir lankosi įvairiose lankytinose vietose. Tokį teigiamą
požiūrį galima išnaudoti pritraukiant lankytojus kitokiomis laisvalaikio paslaugomis.
Pavyzdžiui, asmuo Jurbarko mieste ar rajone apsilankęs lankytinoje kultūrinėje vietoje, gali
būtini sudominamas užimtumo-sveikatingumo centro veiklomis, naudojant įvairias
reklamas ar akcijas.
Toliau analizuojant kultūrinę Jurbarko r. sav. aplinką 8 lentelėje pateikiami
duomenys, susiję su Jurbarko r. sav. kultūros objektais.
8 lentelė
Kultūros objektai ir kiti duomenys Jurbarko r. sav.
2010

2011

2012

Kultūros centrų skaičius, vnt.

5

5

5

Dalyvių skaičius, asmenys

871

655

871

Mėgėjų meno kolektyvų skaičius, , vnt.

68

54

70

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyviai, asmenys

10523

7448

6471

Muziejų skaičius, vnt.

-

2

2

-

12

8

Lankytojų skaičius, tūkstančiais
Šatinis Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Jurbarko r. sav. kultūros centrų skaičius nepakito ir išliko toks pat – 5 kultūros centrai.
2011 m. kultūros centrų dalyvių skaičius buvo sumažėjęs ketvirtadaliu, bet 2012 m. vėl
pasiekė 2010 m. lygį. Iš 8 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad mėgėjų kolektyvų
skaičius 2010-2012 m. laikotarpyje padidėjo 12. Tai rodo, kad Jurbarko r. sav. vyksta
aktyvus kultūrinis gyvenimas.
Nors dalyvių ir mėgėjų meno kolektyvų skaičius kultūros centruose augo, bendras
sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius 2012 m. lyginant su 2010 m.
sumažėjo 39 proc. taip pat mažėjimo tendencija matyti muziejų lankytojų skaičiuje. Per
2012 m. lankytojų skaičius sumažėjo 33 proc.
Apibendrinus pateiktus duomenis pastebima, kad 32 proc. visų 25-64 m. vyrų ir
moterų lankosi sporto renginiuose, 34,5 proc. – muziejuose ir parodose, 39,6 proc. – kino
teatruose ir 57,3 proc. spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete. Didėjantis mėgėjų
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meno kolektyvų skaičius, byloja, kad žmonės vis labiau yra linkę įsitraukti į kultūrinę veiklą.
Vis dėl to, bendras sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičiaus mažėjimas
rodo, kad žmonės mažiau domisi šiomis sritimis. Tai gali neigiamai paveikti užimtumosveikatingumo centro veiklą.
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JURBARKO MIESTO GYVENTOJŲ KOKYBINIO IR KIEKYBINIO

2.

TYRIMO REZULTATAI
2.1. Jurbarko miesto gyventojų poreikių nustatymas remiantis ekspertų
apklausos rezultatais
Siekiant išsiaiškinti gyventojų poreikius, susijusius su užimtumo-sveikatingumo centro
įkūrimu buvo vykdoma apklausa. Apklausoje dalyvavo ekspertų grupė Jurbarko rajono
savivaldybės darbuotojai: du Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojai ir
viena Urbanistikos skyriaus darbuotoja. Grupės diskusijos trukmė – 1 val.
Užimtumo-sveikatingumo centro pritaikymo gyventojų poreikiams nustatyti buvo
užduodami klausimai susiję su ugdymu ir švietimu, sveikatingumo ir SPA paslaugomis,
grožio paslaugomis, sporto užsiėmimais, renginiais, apgyvendinimo paslaugomis.
Interviu metu nustatyta, kad užimtumo-sveikatingumo centre turėtų būti vykdoma
vaikų po pamokinė veikla, paauglių ir suaugusiųjų užimtumo veikla (įvairūs užsiėmimai,
procedūrų naudojimasis). Būtina yra įrengti save išlaikantį baseiną ir kitas patrauklias
vaikų ir suaugusiųjų sveikatinimosi paslaugas. Taip pat yra galimybė lauke įrengti
treniruoklių kompleksą. Pasak ekspertų, kadangi Jurbarko mieste nėra diskotekos salės,
erdviame pastate galima ją įrengti. Be to, pastatas gali būti pritaikomas apgyvendinimui.
Vienintelės paslaugos, kurių ekspertai nekomentavo yra grožio paslaugos, todėl
užimtumo-sveikatingumo centre gali jų ir nebūti. Iliustruojantis užimtumo-sveikatingumo
centro poreikius teiginiai yra pateikti 9 lentelėje.
9 lentelė
Sveikatingumo – užimtumo centro pritaikymas gyventojų poreikiams
Kategorija
Ugdymas/
Švietimas
-

Sveikatingumo
SPA
Grožio paslaugos
Sportas

-

Renginiai

Apgyvendinimas

-

Iliustruojantys teiginiai
kas buvo protokoluota, tai yra pateikti idėjas kaip pastatą pritaikyti vaikų po
pamokinei veiklai
paauglių užimtumas, kaip galime net galvoti apie kažkokį tai centrą, kur kažką
veikdami fiziškai arba tenai procedūras atlikdami praleistų laiką ir taip pat įvesti ir
suaugusiųjų žmonių, dirbančių užsiėmimus. Tai būtų kažkas tokio kaip
bendruomenės susitelkimo centras
Psichologo Jurbarkas neturi, todėl jaunimui labai reikia . Na mokyklose yra, bet
mums reikia specialisto. Čia reikia, kad nebijotų ateiti ir būtų galima gauti
paslaugas, gali būti ir mokomos paslaugos.
jaunimui bei suaugusiesiems numatant save išlaikanti baseiną.
„ mums reikia tokių dalykų, kad įvairaus amžiaus žmonės čia turėtų ką veikti, tiek
reiškia vaikų sveikatinimas, tiek suaugusiųjų sveikatinimas......“
treniruoklių įrengimui lauke yra vietos, tai gali būti įgyvendinta. Aplinka yra
patraukli, ten yra ne daug butų, gyvenamųjų namų.
Dar pagalvokim apie tokį vieną aspektą, mums reikėtų šiaip diskotekos salės, nes
jaunimas Jurbarke neturi diskotekos salės. Šita vieta (centras) yra greta perėjus
per gatvę yra dabar jau rengiamas jaunimo centras, grynai jaunimui. Tai jie
reiškia vasarą galėtų ten daugiau būti tam parke, o jau žiemos ir kitu periodu
persimestų į šitą pastatą. Reiškia mums būtinai reikia jaunimui diskotekos salės.
galbūt išnagrinėtumėte galimybę tokių mainų programą su nakvynės namais,
kuriuose būtų įrengtos lovos. Esmė tame, kad pasikvietus žmonių iš kitos šalies
pagal mainų programą, čia būtų tam pastate kažkaip galima įkurti.

Remiantis ekspertų interviu duomenimis užimtumo-sveikatingumo centre siūloma
įrengti šiuos objektus arba teikti šias paslaugas:
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Klasės skirtos po pamokinei veiklai;
Užsiėmimų erdvė jaunimui (nemokamų žaidimų kambarys);
Psichologo kabinetas;
Baseinas;
Lauko treniruokliai;
Diskotekų salė;
Nakvynei skirtos patalpos.

2.2. Jurbarko miesto gyventojų anketinės apklausos rezultatai
2.2.1. Apklaustų Jurbarko gyventojų demografinė ir socialinė
charakteristika
Siekiant nustatyti Jurbarko miesto gyventojų poreikį užimtumo-sveikatingumo centro
atžvilgiu buvo atlikta anketinė apklausa.
Tyrimo metu buvo apklausta 184 vyresnių nei 15 metų Jurbarko miesto gyventojų, iš
kurių 66 buvo vyrai, 118 – moterys.
Respondentai buvo kategorizuojami į 7 amžiaus grupes. Pasiskirstymas pagal
nustatytas amžiaus grupes pavaizduotas 15 pav.
Norint nustatyti užimtumo-sveikatingumo centro paslaugų poreikį, yra labai svarbi 1529 m. gyventojų nuomonė, nes didžiausia tikslinė grupė, į kurią nukreipta centro veikla yra
jaunas žmogus, todėl daugiausia buvo apklausta 15-19 m. ir 20-29 m. Jurbarko miesto
gyventojų. Šių amžiaus grupių apklaustųjų skaičius sudarė 54 proc. Vidutinio amžiaus (3039 m. ir 40-49 m.) gyventojų skaičius sudarė 31 proc., daugiau nei 50 m. amžiaus – 14
proc. visų apklaustųjų. 1 proc. apklaustųjų nenurodė savo amžiaus.
Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
Amžiaus grupė
1%

70 m. ir daugiau

2%

60- 69 metai

11%

50-59 metai

14%

40-49 metai

17%

30-39 metai

27%

20-29 metai
15-19 metų

27%
0%

5%

10%
15%
20%
25%
Respondentų dalis, procentais

30%

15 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
Vienas iš laisvalaikio paslaugų pasirinkimą lemiančių veiksnių yra socialiniai veiksniai
(draugai, namų aplinka, pareigos ir įsipareigojimai, turimas laikas, materialinė gerovė,
pajamų lygis, užimamos pareigos ir kt pan.). Analizuojant užimtumo-sveikatingumo centro
paslaugų poreikį būtina respondentus suskirstyti pagal išsilavinimą ir užimtumą.
Daugiausia respondentų yra aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys Jurbarko
miesto gyventojai (žr. į 16 pav.). 22 proc. apklaustųjų turi vidurinį arba specialų vidurinį
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išsilavinimą. Penktadalis apklaustųjų turi pagrindinį, o 4 proc. – pradinį išsilavinimą. 2 proc.
apklaustųjų nenurodė savo išsilavinimo.
Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Išsilavinimas

40%

Aukštasis

Aukštesnysis

13%
22%

Vidurinis/spec. vidurinis

20%

Pagrindinis
4%

Pradinis

0%

10%

20%

30%

40%

Respondentų dalis, procentais

16 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Pagal užimtumą respondentai gali būti dirbantys, bedarbiai, pensininkai arba
moksleiviai, studentai (žr. į 17 pav.). Daugiausia (44 proc.) buvo apklausta dirbančių
Jurbarko miesto gyventojų, mažiausia (8 proc.) - pensininkų. 2 proc. nenurodė savo
užimtumo.
Respondentų pasiskirstymas pagal užimtumą
Veikla
Esate moksleivis,
studentas

34%
8%

Esate pensininkas

13%

Esate bedarbis

44%

Dirbate
0%

20%
40%
Respondentų dalis, procentais

60%

17 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento 2012 m. namų ūkių
biudžetų tyrimo rezultatais respondentų pajamos buvo suskirstytos į 5 kategorijas (žr. į 18
pav.): labai mažos, mažos, vidutinės, didelės, labai didelės pajamos. Pajamos yra vienas
iš esminių galimybių veiksnių, kurie įtakoja laisvalaikio paslaugų pasirinkimą. Apklaustųjų
pasiskirstymas pagal pajamas yra apylygis. Daugiau nei penktadalis apklaustųjų teigia
turintys labai dideles pajamas arba vidutines pajamas. Mažiau nei penktadalis teigia,
turintys dideles arba mažas pajamas. Labai mažas pajamas turinčių respondentų grupė
sudaro 15 proc. visų apklaustųjų. 2 proc. nenurodė savo pajamų lygio.
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Respondentų pasiskirstymas pagal pajamas tenkančias 1-am
šeimos nariui
Pajamų dydis

Labai didelės (daugiau nei 950 Lt)

22%

Didelės (iki 950 Lt)

19%

Vidutinės (iki 789 Lt)

23%

Mažos (iki 675 Lt)

18%

Labai mažos (iki 470 Lt)

15%
0%

10%
20%
Respondentų dalis, procentais

30%

18 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pajamas
Apibendrinus demografinę ir socialinę respondentų charakteristiką dažniausiai
sutinkamas respondento paveikslas yra jauna moteris, turinti darbą ir aukštąjį išsilavinimą
bei dideles pajamas arba jauna moteris, besimokanti arba studijuojanti bei turinti dideles
pajamas. Respondento apibrėžimas yra svarbus nustatant užimtumo-sveikatingumo
veiklą, t.y. reikia žinoti, kokiomis savybėmis pasižymi potencialus centro klientas. Taip pat
svarbus yra ir potencialių klientų pajamų dydis, kadangi didesnės gaunamos pajamos,
reiškia didesnes vartojimo išlaidas.

2.2.2. Gyventojų bendra nuomonė Jurbarko miesto atžvilgiu
Vietos turi rasti būdus atskirti ir nustatyti savo padėtį tikslinėse rinkose, nes tai vienas
iš konkurencingumo elementų. Šiai užduočiai atlikti taip pat reikia įvertinti šiuos vietos
patrauklumą lemiančius veiksnius: vietos infrastruktūros būklė ir tiesioginė aplinka,
įsidarbinimo galimybės, mokymosi galimybės, vietos traukos objektai (gamta, istorinis
paveldas, žymūs žmonės, parduotuvių pasiūla ir kokybė, laisvalaikis, meno ir sporto
pasiūla ir pan.). Norint įvertinti Jurbarko miesto patrauklumą respondentai turėjo įvardinti
pasitenkinimo lygį (19 pav.), įvardinti priežastis, kurios džiugina gyvenant Jurbarke (20
pav.) ir sritis, kurios dar nėra pilnai išvystytos (21 pav.)
Iš esmės, jurbarkiečiams savo mieste gyventi gera. 28 proc. gyventojų tuo net
neabejoja, o 53 proc. taip pat yra patenkinti gyvenimu mieste (žr. į 19 pav.).
17 procentų respondentų neigiamai vertina gyvenimą Jurbarke. Pasak jų mieste
trūksta investicijų, kurios kurtų darbo vietas, plėstų karjeros galimybes, didintų užimtumo
veiklas jaunimui, kuriose būtų galima lavinti save. Dėl išvardintų priežasčių žmonės yra
linkę emigruoti, jaunimas išvykęs studijuoti negrįžta į savo gimtąjį miestą. Taip pat yra per
mažas laisvalaikio pramogų pasirinkimas, kuris riboja pasirinkimo laisvę. Neigiamai miestą
vertinantys gyventojai įvardija, kad miesto žmonės yra labai nedraugiški, pikti ir
nemalonūs. Viena iš priežasčių, kuri kelia nepasitenkinimą yra nemalonus kvapas
ateinantis iš kaimynystėje esančio „Dainių“ kiaulininkystės komplekso.
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Ar Jums patinka gyventi Jurbarke?
Galimi atsakymai
Labai patinka

28%

Labiau patinka nei nepatinka

53%

Labiau nepatinka nei patinka

14%

Visiškai nepatinka

3%
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20%
40%
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60%

19 pav. Respondentų pasitenkinimas gyvenimu Jurbarko mieste
Priežastys, kurios džiugina miesto gyventojus pavaizduotos 20 pav. Jurbarko mieste
gyventi gera, nes miesto aplinka, kraštovaizdis, gamta yra mėgstama (71 proc.), taip pat
miestas yra nedidelis, viskas arti (63 proc.). Be to, miesto gyventojai džiaugiasi Jurbarku,
nes miestas yra jų gimtinė (60 proc.). Daliai gyventojų svarbu yra rami, tyli miesto aplinka
(29 proc.) ir grynas, tyras oras (26 proc.). Daugiau nei penktadalis (23 proc.) akcentuoja,
kad Jurbarke gausu kultūrinių užsiėmimų. Nemaža gyventojų dalis (18 proc.) džiaugiasi,
kad gyvendami Jurbarko mieste jaučiasi saugiai.
Kas labiausiai Jus džiugina Jurbarke?
Teiginys
Čia gausu kultūrinių užsiėmimų

23%

Šiame mieste jaučiuosi saugus

18%
63%

Miestas yra nedidelis, viskas arti
Gyventojai yra draugiški, malonūs

9%

Čia mano gimtinė/gyvena artimieji

60%

Čia tyras, grynas oras

26%

Čia labai švaru, tvarkinga

17%

Man patinka aplinka, kraštovaizdis, gamta

71%

Čia labai ramu, tylu

29%
0%

20%
40%
60%
Respondentų dalis

80%

20 pav. Priežastys, kodėl Jurbarko miestas yra mėgstamas
Sritys, kuriose reikėtų pasitempti pasak Jurbarko miesto gyventojų pavaizduotos 21
pav. Kai kurios iš jų sutampa su nepatenkintų Jurbarko mieste išvardintomis priežastimis.
Dauguma gyventojų teigia, kad Jurbarko mieste reikia sukurti daugiau darbo vietų,
galimybių (83 proc.) ir pritraukti investicijas, bei sudaryti palankesnes sąlygas verslui (74
proc.). 61 proc. teigia, kad reikia sudaryti daugiau galimybių jaunimo užimtumui, o 59 proc.
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– sukurti pramogų laisvalaikio praleidimui. Pusė apklaustųjų norėtų matyti sutvarkytą
aplinką karjere, o 53 proc. – įrengtą sveikatingumo centrą. Taip pat Jurbarko miesto
gyventojai pasisako už gyventojų senėjimo problemos sprendimą (41 proc.) ir naujų
gyventojų pritraukimą (39 proc.). Mažiausiai problematiška sritis yra parduotuvių tinklas –
tik 13 apklaustųjų teigia, kad jį reikėtų praplėsti.
Kuriose srityse reikėtų pasitempti Jurbarko miestui?
Teiginys
Pritraukti investicijų

74%

Spręsti gyventojų senėjimo problemą mieste

41%

Pritraukti naujų gyventojų

39%

Sutvarkyti aplinką karjere

50%

Praplėsti parduotuvių tinklą

13%

Sudaryti daugiau galimybių jaunimo užimtumui

61%

Įrengti sveikatingumo centrą

53%

Sukurti pramogų laisvalaikio praleidimui

59%

Sukurti daugiau darbo vietų, galimybių

83%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Respondentų dalis

21 pav. Priežastys, kodėl Jurbarko miestas yra nemėgstamas
Apibendrinus pateiktus duomenis išryškėja, kad stipriausios Jurbarko miesto savybės
yra: 1) graži aplinka, kraštovaizdis; 2) kompaktiškumas ir maži atstumai; 3) miestas yra
gimtasis kraštas. Kita vertus silpniausios miesto savybės yra: 1) darbo vietų stygius; 2)
mažos investicijos; 3) ribotas jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio pramogų pasirinkimas.

2.2.3. Jurbarko gyventojų poreikio nustatymas užimtumosveikatingumo centro atžvilgiu
Kuo platesnė vartotojams (gyventojams, turistams, verslui) siūlomų paslaugų
nomenklatūra, tuo patrauklesnis miesto produktas. Nustatant sveikatingumo centro
paslaugų poreikį, respondentams buvo pateiktos populiariausios sveikatingumo ir
gydomojo SPA paslaugos, kuriomis respondentai galėtų naudotis. Nustatant užimtumo
centro paslaugų poreikį, respondentams reikėjo įvertinti esamų paslaugų pasiūlą (10 ir 11
lentelė).
Iš išvardintų 10 lentelėje vandens paslaugų Jurbarko gyventojai neabejodami rinktųsi
baseiną (68 proc.) ir sūkurines vonias (53 proc.). 20 proc. apklaustųjų lyg ir nesinaudotų
plaukimo mokymo pamokomis, kursais.
Dažniausias pasirenkamas pirties tipas yra garinė pirtis (50 proc.) ir sauna (49 proc.).
Mažiau patraukli sveikatingumo ir gydomojo SPA centro paslauga yra infraraudonųjų
spindulių pirtis. 27 proc. Jurbarko miesto gyventojų rinktųsi šio tipo pirtį, o 21 proc. negali
apsispręsti.
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Aktualios yra ir gydymo paslaugos – druskų kambarys (43 proc.), mineralinio
vandens ir masažinės vonios (49 proc.), bei kineziterapijos procedūros – gydomieji
masažai (54 proc.), treniruokliai skirti gydymosi pratimams atlikti (45 proc.).
Iš SPA procedūrų Jurbarko gyventojams yra patraukliausi atpalaiduojantys masažai
(48 proc.). Grožio procedūromis nežino ar naudotųsi 17 proc. ir tikrai nesinaudotų 11 proc.
apklaustųjų, o voniomis – atitinkamai 17 proc ir 7 proc.
Iš sportinių užsiėmimų sektoriaus patraukliausia paslauga yra treniruoklių salė (44
proc.). Maža dalis naudotųsi kitomis sportinėmis veiklomis – vos 16 proc. šokių
pamokomis arba joga, 11 proc. – kalanetika, 10 proc. – pilatesu, 17 proc. – aerobika.
Apsispręsti dėl šokių pamokų pasirinkimo negalėjo 23 proc., dėl jogos užsiėmimų – 25
proc., dėl kalanetikos – 34 proc., dėl pilateso – 32 proc., dėl aerobikos – 11 proc.
respondentų, o ne maža dalis apklaustųjų (apie 15 proc,) tikrai nesinaudotų išvardintomis
paslaugomis.
10 lentelė
Respondentų pasiskirstymas pagal sveikatingumo ir gydomo SPA centro paslaugų
pasirinkimą
Kokiomis sveikatingumo ir gydomojo
SPA centro paslaugomis Jūs
naudotumėtės?

Tikrai
taip

Lyg ir
taip

Nežinau

Lyg ir
ne

Tikrai
ne

Viso

Vandens paslaugos:
Baseinas

68%

14%

4%

4%

1%

91%

Plaukimo mokymo kursai

27%

10%

14%

20%

6%

77%

Sūkurinės vonios

53%

22%

9%

4%

1%

89%

Sauna

49%

22%

7%

2%

4%

84%

Garinė pirtis

50%

17%

14%

3%

3%

86%

Infraraudonųjų spindulių

27%

13%

21%

10%

7%

78%

Gydymo paslaugos:
Fizioterapijos procedūros (gydymas
natūraliomis priemonėmis)
Druskų kambarys

38%

26%

15%

5%

3%

88%

43%

20%

14%

7%

3%

88%

Mineralinio vandens ir masažinės vonios

49%

22%

16%

2%

2%

92%

Kineziterapijos procedūros:
Gydomieji masažai

54%

20%

10%

4%

3%

91%

Pirtys:

Mankštos

33%

27%

17%

4%

4%

86%

Treniruokliai

45%

23%

11%

3%

3%

85%

SPA procedūros:
Atpalaiduojantys masažai.

48%

17%

14%

3%

4%

87%

31%

17%

17%

7%

11%

84%

40%

20%

17%

5%

7%

89%

44%

22%

11%

3%

5%

86%

16%

20%

23%

7%

15%

81%

16%

19%

25%

7%

15%

82%

11%

8%

34%

9%

15%

77%

Grožio procedūros (depiliacijos,
manikiūras, pedikiūras, visažisto
paslaugos, kt.)
Vonios (purvo, imbierinė, medaus,
šokoladinė ir kt.)
Sportiniai užsiėmimai:
Treniruoklių salė
Šokių pamokos (linijiniai, pilvo šokiai,
zumba ir kt.)
Joga
Kalanetika
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Pilatesas

10%

11%

32%

12%

13%

78%

Aerobika

17%

11%

28%

11%

15%

82%

Apibendrinus 10 lentelėje pateiktus duomenis, galima teigti, kad dažniausiai
pasirenkamos paslaugos yra baseinas, sauna, garinė pirtis, mineralinio vandens ir
masažinės vonios, gydomieji ir atpalaiduojantys masažai ir treniruoklių salė, o rečiausiai –
plaukimo mokymo pamokos, infraraudonųjų spindulių pirtis, fizioterapijos paslaugos,
įvairios mankštos, SPA vonios, šokių pamokos, joga, kalanetika, pilatesas, aerobika.
11 lentelėje pateikiami duomenys apie Jurbarko miesto jaunimo užimtumą. Iš
išvardintų veiklų teigiamai vertinami įvairūs būreliai. Pasak apklaustųjų lyg ir užtenka šokių
(35 proc.), dainavimo (36 proc.), muzikos instrumentų (33 proc.), sporto (33 proc.), dramos
būrelių (34 proc.). Vis dėl to, 37 proc. nežino ar pakankamas yra dailės būrelių skaičius, 42
proc. – fotografijos, 49 proc. – tautodailės amatų būrelių skaičius.
11 lentelė
Respondentų pasiskirstymas pagal jaunimo užimtumo veiklų pakankamumą
Kaip manote ar užtenka jaunimo
užimtumo veiklų Jurbarke?

Tikrai
taip

Lyg ir
taip

Nežinau

Lyg ir
ne

Tikrai
ne

Viso

Šokių būreliai

29%

35%

17%

5%

4%

91%

Užsiėmimai jaunimui:
Dainavimo būreliai

24%

36%

11%

5%

4%

82%

Muzikos instrumentų būreliai

24%

33%

23%

6%

5%

92%

Sporto būreliai

22%

33%

15%

8%

13%

91%

Dramos būreliai

15%

34%

26%

9%

8%

91%

Dailės būreliai

13%

26%

37%

10%

4%

90%

Fotografijos būreliai

8%

11%

42%

18%

10%

89%

Tautodailės amatų būreliai

8%

9%

49%

14%

8%

88%

9%

16%

35%

15%

14%

89%

Jaunimo mokymai, seminarai
Jaunimo konsultavimas jam rūpimais
klausimais
Šventės, renginiai, projektai jaunimui

9%

16%

26%

21%

19%

90%

12%

28%

16%

18%

17%

92%

Mainų programos jaunimui (Lietuvoje ir ES)

11%

15%

34%

15%

16%

92%

Fizinės saviugdos aikštelės (krepšinio,
tinklinio ir kt.)

15%

27%

20%

15%

13%

90%

Maža dalis teigia, kad tikrai užtenka jaunimo mokymų, seminarų (9 proc.) ir jaunimo
konsultacijų jam rūpimais klausimais, pavyzdžiui, lytinio švietimo, psichologijos, verslo
kūrimo ir kt. (9 proc.). 35 proc. apskritai nežino ar užtenka jaunimo mokymų ir seminarų, o
26 proc. – jaunimo konsultacijų jam rūpimais klausimais.
17 proc. apklaustųjų teigia, kad tikrai nepakanka švenčių, renginių, projektų jaunimui,
o 16 proc. – mainų programų ir 13 proc. fizinės saviugdos aikštelių. 34 proc. apklaustųjų
nežino ar jaunimui Jurbarko mieste užtenka mainų programų Lietuvoje ir ES.
22 pav. pateikti rezultatai apie psichologo, karjeros planavimo ir kt. specialisto
konsultacijų paslaugų naudojimuisi. Iš visų apklaustųjų 21 proc. neabejodami naudotųsi
šiomis paslaugomis, 7 proc. tikrai nesinaudotų tokiomis konsultacijomis. 27 proc. Jurbarko
gyventojų nežino ar naudotųsi specialisto paslaugomis.
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Ar naudotumėtės psichologo, karjeros planavimo ar kt.
specialisto konsultacijomis, jei būtų tokia galimybė?
Galimi
atsakymai
Tikrai ne

7%
16%

Lyg ir ne
Nežinau

27%
23%

Lyg ir taip
21%

Tikrai taip
0%

5%

10%
15%
20%
Respondentų dalis, procentais

25%

30%

22 pav. Respondentų pasirinkimas psichologo, karjeros planavimo ar kt. specialisto
konsultacijų pasirinkimo atžvilgiu
Apibendrinus anketinės apklausos duomenis, siūlomos užimtumo-sveikatingumo
centrui paslaugos yra šios:
Sveikatingumo:
 Baseinas;
 Sūkurinė vonia;
 Sauna;
 Garinė pirtis;
 Mineralinio ir vandens masažinė vonia;
 Gydomieji masažai;
 Atpalaiduojantys masažai;
 Treniruoklių salė.
Užimtumo:
 Fotografijos užsiėmimai;
 Tautodailės amatų užsiėmimai;
 Jaunimo seminarai, mokymai;
 Jaunimo konsultacijos jam rūpimais klausimais;
 Šventės, renginiai, projektai;
 Mainų programos.
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2.3. Užimtumo-sveikatingumo centro įkūrimo problemų bei plėtros
veiksnių (SSGG) nustatymas
STIPRYBĖS
Erdvus pastatas, kuris gali būti panaudotas centro
įkūrimui atskiriant užimtumo ir sveikatingumo veiklas
skirtinguose korpusuose.

SILPNYBĖS
Pastatas yra senas ir apleistas, todėl reikia didelių
lėšų renovacijai.

Pastatą supa didelis kiemas.

Besiformuojanti nepalanki demografinė Jurbarko r.
sav. situacija dėl jaunų žmonių mažėjimo.

Pastatas gali būti pritaikomas apgyvendinimui.

Kvalifikuotos darbo jėgos stygius.

Pastatas yra netoli Jurbarko miesto mokyklų ir
būsimo Jaunimo parko.

Mažėjantis sporto ir sveikatingumo renginių dalyvių
skaičius

Pastatas yra ramioje zonoje.
Didėjančios materialiosios investicijos reikiamuose
sektoriuose
Didėjančios vartojimo išlaidos laisvalaikiui.
Gyventojai
teigiamai
vertina
sveikatingumo centro įkūrimą

užimtumo-

GALIMYBĖS
Apleistą pastatą, esantį Gedimino g. 30, pritaikyti
laisvalaikio
pramogoms,
įvairioms
amžiaus
grupėms.
Panaudoti laisvus darbo jėgos (psichologo, jaunimo
konsultanto, pedagogo ir kt.) rinkos išteklius naujų
darbo vietų kūrimui.
Jaunimo veiklos plėtojimas ir skatinimas vietos
bendruomenėse.
Privataus kapitalo pritraukimas infrastruktūros
(sporto klubams, sveikatingumo centro produktams
ir kt.) plėtrai.

GRĖSMĖS
Neigiamas visuomenės požiūris į naujoves.
Nesusiformavęs teigiamas visuomenės požiūris į
sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą naudojantis
sveikatingumo centro paslaugomis
Jaunimo ir “intelekto” nutekėjimas
Menka privataus verslo iniciatyva.
Šalies ekonominės situacijos pablogėjimas.
Patirties stoka plėtojant jaunimo užimtumo veiklą.
Jaunimo nenoras lankytis užimtumo centre.

ES fondų parama.
Materialinių investicijų, skirtų apgyvendinimui ir
maitinimui, švietimo veiklai, žmonių sveikatos
priežiūrai ir socialiniui darbui, panaudojimas.
Žmonių gyvenimo kokybės gerinimas
Laisvalaikio pramogų pasirinkimo praplėtimas
Galimybė plėsti jaunimo užimtumo (neformaliojo
švietimo ir laisvalaikio praleidimo) veiklą Jurbarke.
Gerėjanti ekonominė šalies situacija.
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3.

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 Jurbarko miesto gyventojų kokybės gerinimu ir jaunimo užimtumu 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 užimtumo-sveikatingumo
centro įkūrimui ir veiklos vystymui.
12 lentelė
ES Struktūrinių fondų pasiskirstymas pagal veiksmų programos prioritetus
(mln. eurų)
1.

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

✘

2.

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

✘

✔

10.

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

11.

Techninė parama (213,35)

✘

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

✔

✘
✘

✘

✔

✘
✘

Šaltinis: 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programa

Toliau pateikiama 13 lentelė pristato Jurbarko rajonui aktualių prioritetų investavimo
strategiją.
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13 lentelė
Aktualių prioritetų investavimo strategija
Eil.
Nr.

Prioritetas

Fondas

1.

Informacinės visuomenės skatinimas

ERPF

Bendrojo
finansavimo
dalis
85%

2.

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

ERPF

85%

3.
4.

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

5.

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

6.

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

ERPF
SF
ERPF
ESF
JUI
ERPF
ESF
ERPF
ESF

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

3.1. Viešojo ir privataus sektorių 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 14 lentelėje pateikiami finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė.
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14 lentelė
Finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinis

Finansavimo
tikimybė
Aukšta

Valstybė

Valstybės biudžetas

Savivaldybė

Savivaldybės
biudžetas

Aukšta

VPSP

Privatus kapitalas

Aukšta

ES parama

ES paramos fondai

Aukšta

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

Jaunimo užimtumo skatinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas praplėstų ir pagerintų
esamą infrastruktūrą, užimtumo, socialinių, kultūrinių veiklų kiekį, bei sukurtų prielaidas
stipresniam miesto žmonių bendruomeniškumui.
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4.

UŽIMTUMO-SVEIKATINGUMO CENTRO PLĖTROS PASIŪLYMAI
4.1. Aiškinamasis raštas

Jurbarko mieste, Gedimimo g. 30 adresu pažymėtuose pastatuose, kažkada buvo
veikiantis lopšelis/darželis.. Šiuo metu pastatai ir jo gretimybės yra nenaudojami, blogos
būklės. Pastato, kurio kadastrinis Nr. yra 9497/2000:4018, plotas yra 1163.37 kv. m.
Pastato paskirtis yra mokslo. Tai yra dviejų aukštų pastatas. Pastato, kurio kadastrinis Nr.
yra 9497/2000:4020, plotas yra 1245.94 kv. m. Pastato paskirtis yra mokslo. Tai yra dviejų
aukštų pastatas. Pastatų konstrukcijos:
Pamatai - betonas;
Sienos – gelžbetonio plokštės;
Perdangos – gelžbetoninės perdangos;
Stogas – ruloninė danga;
Vidinės sienos - plytos.
Teritorija yra apsodinta želdiniais. Yra pėsčiųjų takai.
Užimtumo – sveikatingumo centro, esančio Gedimino g. 30 įkūrimo architektūrinei
daliai būtina:
 Įvertinti susiklosčiusį užstatymą, reljefą, rekreacinius sklypo išteklius, suformuoti
teritoriją;
 Išnagrinėti galimybes išplėsti pastatų ribas, įkuriant užimtumo – sveikatingumo
pastatą;
 Formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją.
Pridedama esamos situacijos foto fiksacinė medžiaga.
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Įvertinus Gedimino g. 30, Jurbarke, teritorijos urbanistinės struktūros elementus,
gretimybes,esamą užstatymo situaciją, apželdinimą, infrastruktūrą, toliau pateikiami
bazinis ir alternatyvus pasiūlymai.

4.1.1. Bazinis pasiūlymas užimtumo sveikatingumo centrui
Įvertinus Jurbarko rajono gyventojų poreikį užimtumo-sveikatingumo centro atžvilgiu
ir infrastruktūros objekto, esančio Gedimino g. 30 teritorijos urbanistinės struktūros
elementus, gretimybes, esamą užstatymo situaciją, apželdinimą, infrastruktūrą,
pateikiamas bazinis pasiūlymas, išskiriant bendrus pasiūlymus ir užimtumo bei
sveikatingumo veiklai plėtoti skirtus pasiūlymus.
Bendri pasiūlymai pastatui, kurio siūlomas bendras plotas yra 3458.87 kv.m.:
 Sujungti pastatus į vieną, rekonstruoti juos ir numatyti pastatų praplėtimą, įrengiant
kabinetus, klases, kambarius trumpai nakvynei, kavinę, baseiną, pirčių kompleksą,
kinezioterapijos kabinetus, masažų kabinetus, SPA procedūrų kabinetus, sporto
sales, salę renginiams, sanitarinius mazgus, aptarnaujančias patalpas ir kt.
(Sujungimas grafiškai pavaizduotas 7 priede);
 Išspręsti inžinerinių tinklų prisijungimą ir jų tiekimą, atnaujinant esamus inžinerinius
tinklus;
 Įrengti stovėjimo aikšteles prie rekonstruojamo pastato;
 Įrengti krepšinio aikštelę;
 Įrengti apšvietimą kieme;
 Įrengti poilsio zonas kieme – pavėsinės, stalai, suolai;
 Įrengti sporto treniruoklių zoną;
 Įrengti lauko teniso stalą kieme;
 Įrengti laipiojimo sieną;
 Įrengti pėsčiųjų takus;
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Sutvarkyti apželdinimą, gėlynus.

Toliau pateikiami bazinio pasiūlymo grafiniai vaizdiniai.
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Siūlomos užimtumo veiklos yra ugdymo ir konsultacinės paslaugos bei laisvalaikio
pramogos.
Ugdymo paslaugas sudaro:
 Klasės skirtos po pamokinei veiklai, kuriose būtų sudarytos sąlygos vaikams
plėtoti savo gabumus, gebėjimus, užsiimti įdomia, kūrybiška veikla. Siūloma įrengti
3 klases.
 Seminarai, mokymai, kurių metu būtų suteikiama žinių ir praktinių įgūdžių apie
verslumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, bendruomeniškumą ir kt.
Siūloma įtraukti į seminarus jaunimą ir vyresnio amžiaus bendruomenės gyventojus.
Seminarams numatomos patalpos yra 2 klasės, kuriame turėtų būti įrengta
pristatymams atlikti reikalinga technika ir priemonės.
 Jaunimo mainų programos, orientuotos į jaunimo iš skirtingų šalių susitikimus,
bendras veiklas, kurių metu siekiama susipažinti su skirtingų kultūrų požiūriais
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dalinantis įgūdžiais, gebėjimais. Numatant jaunimo mainų programas būtina įrengti
nakvynei skirtas patalpas, kuriose atvykęs jaunimas galėtų apsistoti. Siūloma įrengti
20 miegamųjų vietų. Tai gali būti kambariuose sienoje įrengtos arba dviaukštės
lovos.
 Amatų kabinetai. Siūloma įrengti 4 amatų kabinetus, kuriuose įvairios amžiaus
grupės gyventojai galėtų susipažinti ir (arba) lavinti gebėjimus tautodailės amatų ir
fotografijos meno atžvilgiu.
Konsultacines paslaugas sudaro:
 Jaunimo konsultavimas jam rūpimais klausimais (lytinio švietimo,
psichologijos, verslo kūrimo, mokslo, įsidarbinimo, buities ir kt.). Užimtumo centre
siūloma įkurti konsultavimo-informavimo aplinką, kurioje dirbtų specialistaikonsultantai. Taikomi konsultavimo būdai gali būti įvairūs: konsultavimas centre,
telefonu arba elektroniniu būdu. Konsultavimo paslaugoms teikti siūloma įrengti 2
kabinetus. Viename iš kabinetų siūloma įrengti jaukią, malonią aplinką, kurioje
jaunimas galėtų gauti informacijos, reikiamos pagalbos iš specialistų-konsultantų.
Antrame kabinete siūloma įrengti reikalingas jaunimui priemones, kuriomis jie galėtų
naudotis informaciniais tikslais, t.y. kompiuteriai, knygų lentyna, kurioje yra galima
rasti knygų, brošiūrų, bukletų jaunimui aktualiomis temomis (lytinis švietimas,
verslumo ypatumai, sveikatos ir fizinės būklės gerinimas ir kt.)
 Psichologo kabinetas. Užimtumo centre siūloma teikti psichologinę, emocinę
pagalbą, kurios metu bet kokio amžiaus žmogus galėtų išspręsti asmenines
problemas, geriau pažintų save, atrastų naujus pomėgius, kuriuose galėtų save
realizuoti. Psichologo paslaugas siūloma teikti jaunimui, kuris dalyvautų užimtumosveikatingumo centro veikloje ir kito amžiaus grupės bendruomenės nariams,
kuriems reikia pagalbos.
Laisvalaikio pramogas sudaro:
 Užsiėmimų erdvė jaunimui (nemokamų žaidimų kambarys). Tai yra patrauklios
paslaugos jaunimui tokios kaip biliardo stalas, stalo tenisas, taikinys strėlėms, stalo
futbolas ir kiti patrauklūs jaunimui žaidimai. Žaidimų erdvei įrengti numatyta 1 klasė.
Užsiėmimo erdvei įrengti galima pasinaudoti jau turimais Jurbarko miesto ištekliais,
t.y. siūloma perkelti jau veikiančią AJE veiklą į užimtumo-sveikatingumo centrą,
tokiu būdu pritraukiant jaunimą į užimtumo-sveikatingumo veiklą.
 Diskotekų salė su įrengta patraukiama siena, už kurios įrengti stalai prekybai.
Diskotekos salė gali būti išnaudojama dienos metu įvairiems užsiėmimams,
susitikimams, renginiams. Savaitgaliais, išnaudojant prekybos vietą, siūloma
organizuoti jaunimo vakarinius pasilinksminimus.
 Šventės, renginiai, projektai jaunimui. Išnaudojant diskotekos salės erdves,
užimtumo centre siūloma sudaryti sąlygas jaunimui rengti įvairias šventes,
renginius. Taip pat, siūloma įtraukti jaunimą ir į įvairius projektus, kuriuose būtų
galima lavinti organizacinius, vaidybos ir kt. įgūdžius
 Virtuvėlė. Kadangi užimtumo centre jaunimas gali praleisti ne mažai laiko,
siūloma įrengti virtuvėlę, kurioje būtų galima pasidaryti arbatos, užkąsti atsineštus
užkandžius, sumuštinius. Virtuvėlei įrengti numatytas 1 kabinetas.
 Sporto zona. Užimtumo centro kieme siūloma įrengti lauko treniruoklius ir
krepšinio aikštelę, siekiant sudaryti sąlygas jaunimo fiziniui aktyvumui.
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Sveikatingumo veiklos: įvairios vandens, SPA, sporto, gydymo ir kitos paslaugos.
Vandens paslaugos yra šios:
 Nestandartinis baseinas, skirtas mėgėjiškam plaukiojimui, vandens
žaidimams. Siejant užimtumo ir sveikatingumo veiklas siūloma baseine organizuoti
šeimos olimpiadas, naudojant įvairius baseinui skirtus žaidimus (vandens taikiniai,
vandens stalo tenisas, tinklinis arba krepšinis baseine, vaikščiojimui vandeniu skirti
burbulai ir kt.). Taip pat rekomenduojama užsiimti plaukimo mokymo kursais.
 Sūkurinė vonia. Tokio tipo vonios atlieka atpalaidavimo, masažinę, streso
numalšinimo, emocinės ir fizinės savijautos gerinimo ir kt. funkcijas. Sūkurinei
voniai numatytas 1 kambarys.
 Sauna. Kaimiško tipo pirtis ne tik suteikia malonumo ir atsipalaidavimo
jausmą, bet ir gerina širdies veiklą, reguliuoja kraujotaką, malšina stresą. Saunai
įrengti numatytas 1 kambarys.
 Garinė pirtis - tai pirtis, kurioje garas išgaunamas arba pilant vandenį ar
augalų nuovirą ant įkaitusių akmenų. Tokio tipo pirtys taip pat lemia geresnę fizinę ir
emocinę žmogaus savijautą. Garinei pirčiai numatytas 1 kambarys.
 Infraraudonųjų spindulių pirtis. Tai medinė kabina, pagaminta iš ekologiškai
švarių medžiagų, su mediniais suolais ir stiklinėmis durimis. Gydomasis poveikis:
kraujyje sumažėja cholesterolio kiekis, gerėja kraujotaka, stiprėja kraujagyslių
sienelės, todėl mažėja rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Taip pat stiprėja
imuninė sistema, didėja organizmo atsparumas. Infraraudonųjų spindulių pirčiai
įrengti numatytas 1 kabinetas.
SPA procedūros yra šios:
 Grožio procedūros (depiliacijos, manikiūras, pedikiūras, visažisto paslaugos,
kitos paslaugos). Grožio procedūroms atlikti numatomas 1 SPA kabinetas ir 1 SPA
kambarys.
 Įvairios vonios (purvo, imbierinė, medaus, šokoladinė ir kt.). Vonios atlieka ne
tik atpalaiduojančią, bet ir gydomąją funkciją). Įvairioms vonioms įrengti numatomas
1 SPA kambarys.
 Atpalaiduojantys masažai. Atpalaiduojantiems masažams atlikti numatomas 1
SPA kambarys.
Sporto paslaugos yra šios:
 Erdvė sporto klubams įrengti. Siekiant išskirtinumo ir didesnio lankytojų
skaičiaus, siūloma įrengti patalpas, kuriose galėtų lankytis įvairių sričių sporto
mėgėjai ir profesionalai. Įvairiems sporto klubams įrengti numatomos 4 sporto
salės. Tokiu būdu, bus pritraukiami įvairių sporto sričių mėgėjai, profesionalai.
 Jogos ir šokių pamokos. Siūloma įrengti 1 kabinetą, skirtą jogos ir šokių
pamokoms.
Gydymo paslaugos yra šios:
 Fizioterapijos procedūros. Tai gydymas natūraliomis priemonėmis (vandens,
smėlio, purvo vonios, kt.). Fizioterapijos procedūroms siūloma įrengti fizioterapijų
kambarį
 Mineralinio ir vandens masažinės vonios. Gydomasis poveikis: išplečia
kraujagysles; įjautrina organizmą; gerina medžiagų apykaitą; skatina sekreciją;
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mažina kraujo krešėjimą. Mineralinio ir vandens masažinėms vonioms įrengti
numatomas 1 kambarys.
 Vertikalios vonios – tai baseine aba voniose atliekamas vertikalus stuburo
tempimas, naudojant specialias platformas ir svertus. Tempimo, atpalaidavimo
pratimai atliekami su pagalbinėmis priemonėmis bei įvairių pratimų kompleksais.
Stuburo tempimo pratimai bei procedūros atliekamos kinezioterapeuto priežiūroje.
Vertikalioms vonioms įrengti numatomas 1 vonios kambarys.
 Druskų kambarys. Buvimas tokioje aplinkoje teigiamai veikia bendrą žmogaus
savijautą. Gydymo eigoje vyksta teigiami imuninės sistemos poslinkiai, sustiprėja
imunitetas, kuris priešinasi bakterinei ir virusinei infekcijai. Druskų kambariui įrengti
numatomas 1 kambarys.
 Gydomieji masažai. Masažai yra labai naudingi ilgai sėdintiems prie
kompiuterio, dirbantiems sunkų fizinį darbą, aktyviai sportuojantiems. Tai visada
sukelia malonų ramybės jausmą. Masažas skatina kraujo apytaką, plečia
kraujagysles, teigiamai veikia vidaus organus. Gydomiesiems masažams atlikti
numatomas 1 masažų kambarys.
 Mankštos. Siūloma sveikatingumo centre organizuoti įvairių amžiaus grupių
(moksleivių, vidutinio amžiaus asmenų, senjorų) mankštas, kurios būtų skirtos
sveikatos būklės gerinimui (kraujotakos gerinimas, įsitempusių raumenų skausmo
numalšinimas ir kt.), taisyklingos laikysenos palaikymui ir gerinimui ir pan. Mankštų
pamokas siūloma organizuoti jogos ir šokių pamokoms skirtose patalpose
nemokamai.
 Treniruokliai. Makštai atlikti siūloma įrengti ir treniruoklius skirtus gydymosi
tikslams. Treniruokliams įrengti numatyta 1 klasė.
Kitos pramogos:
 Kavinė. Kadangi sveikatingumo centre siūlomos įvairios paslaugos, kuriomis
naudojantis praeina ne mažai laiko siūloma įrengti kavinę, kurioje būtų galima
papusryčiauti arba atsigerti arbatos, kavos. Taip pat, kavinė yra būtina, jaunimo
mainų programų atžvilgiu, norint suteikti maitinimo paslaugas atvykstantiems
svečiams.
 Kitos patalpos. Siekiant atitikti higieninius reikalavimus būtina įrengti
persirengimo kambarius, dušus, poilsio zonas, tualetus, sanitarines patalpas.
Grafinis paslaugų išdėstymas pateikiamas 8-ame (pirmas aukštas) ir 9-ame (antras
aukštas) prieduose. Taip pat 10-ame priede pateikiama rūsio patalpų eksplikacija, o 11ame priede – rekonstruojamų fasadų išsidėstymas.
Toliau pateikiama bazinio pasiūlymo darbų sąmata.
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Darbų pavadinimas
Mato vnt
Užimtumo - sveikatingumo centro pastatas (2a)
m2
Teniso stalas kieme su jam skirta aikštele
vnt
Laipiojimo siena kieme
vnt
Krepšinio aikštelė
vnt
Treniruokliai
vnt
Inžineriniai tinklai
m2
Automobilių stovėjimo aikštelė
m2

Kiekis
3459
1
1
1
8
1500
1600

Vnt kaina
2980
15000
24000
110000
3200
250
138

VISO Lt be PVM
10307820
15000
24000
110000
25600
375000
220800

Pavėsinė medinė su suolais ir stalais (10 m x10 m)
3 vnt.

m2

300

700

210000

Lauko apšvietimas
Pėsčiųjų takai
Informaciniai stendai
Eismo, įspėjamieji ženklai, nuorodos
Želdiniai, rekreacinių želdynų sutvarkymas
Vejų atstatymas
Gerbūvio atstatymo darbai
Viso statybos darbai
Inventorizacijos išlaidos

vnt.
m
vnt
vnt
m2
m2
m2

40
1200
2
10
6000
12000
4500

2200
360
4500
600
12
7,4
104

88000
432000
9000
6000
72000
88800
468000
12452020
7000

Darbų pridavimo organizavimas, projekto
vykdymo priežiūra
Techninis ir darbo projektas

7%

871641

Užsakovo rezervas

10%

1340566

75000

IŠ VISO
PVM 21%
IŠ VISO

14746228
3096708
17842935

4.1.2. Alternatyvus pasiūlymas užimtumo sveikatingumo centrui
Įvertinus Jurbarko rajono gyventojų poreikį užimtumo-sveikatingumo centro atžvilgiu
ir infrastruktūros objekto, esančio Gedimino g. 30 teritorijos urbanistinės struktūros
elementus, gretimybes, esamą užstatymo situaciją, apželdinimą, infrastruktūrą,
pateikiamas alternatyvus pasiūlymas, išskiriant bendrus pasiūlymus ir užimtumo bei
sveikatingumo veiklai plėtoti skirtus pasiūlymus.
Bendri pasiūlymai pastatui, kurio siūlomas bendras plotas yra 4212.88 kv.m.:
 Sujungti pastatus į vieną, rekonstruoti juos ir numatyti pastatų praplėtimą,
įrengiant kabinetus, klases, kambarius trumpai nakvynei, kavinę, baseiną,
pirčių kompleksą, kinezioterapijos kabinetus, masažų kabinetus, SPA
procedūrų kabinetus, sporto sales, salę renginiams, sanitarinius mazgus,
aptarnaujančias patalpas ir kt. (Sujungimas grafiškai pavaizduotas 7 priede);
 Išspręsti inžinerinių tinklų prisijungimą ir jų tiekimą, atnaujinant esamus
inžinerinius tinklus;
 Įrengti stovėjimo aikšteles prie rekonstruojamo pastato;
 Įrengti krepšinio aikštelę;
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Įrengti apšvietimą kieme;
Įrengti poilsio zonas kieme – pavėsinės, stalai, suolai;
Įrengti sporto treniruoklių zoną;
Įrengti lauko teniso stalą kieme;
Įrengti laipiojimo sieną;
Įrengti pėsčiųjų takus;
 Sutvarkyti apželdinimą, gėlynus.
Toliau pateikiami alternatyvaus pasiūlymo grafiniai vaizdiniai.
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Siūlomos užimtumo veiklos yra ugdymo ir konsultacinės paslaugos bei laisvalaikio
pramogos.
Ugdymo paslaugas sudaro:
 Klasės skirtos po pamokinei veiklai, kuriose būtų sudarytos sąlygos vaikams plėtoti
savo gabumus, gebėjimus, užsiimti įdomia, kūrybiška veikla. Siūloma įrengti 3
klases.
 Seminarai, mokymai, kurių metu jaunimui ir kitos amžiaus bendruomenės nariams
būtų suteikiama žinių ir praktinių įgūdžių apie verslumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą,
pilietiškumą, bendruomeniškumą ir kt. Seminarams numatomos patalpos yra 1
klasė, kuriame turėtų būti įrengta pristatymams atlikti reikalinga technika ir
priemonės.
 Jaunimo mainų programos, orientuotos į jaunimo iš skirtingų šalių susitikimus,
bendras veiklas, kurių metu siekiama susipažinti su skirtingų kultūrų požiūriais
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dalinantis įgūdžiais, gebėjimais. Numatant jaunimo mainų programas būtina įrengti
nakvynei skirtas patalpas, kuriose atvykęs jaunimas galėtų apsistoti. Siūloma įrengti
20 miegamųjų vietų. Tai gali būti kambariuose sienoje įrengtos arba dviaukštės
lovos.
Konsultacines paslaugas sudaro:
 Jaunimo konsultavimas jam rūpimais klausimais (lytinio švietimo, psichologijos,
verslo kūrimo, mokslo, įsidarbinimo, buities ir kt.). Užimtumo centre siūloma įkurti
konsultavimo-informavimo aplinką, kurioje dirbtų specialistai-konsultantai. Taikomi
konsultavimo būdai gali būti įvairūs: konsultavimas centre, telefonu arba
elektroniniu būdu. Konsultavimo paslaugoms teikti siūloma įrengti 1 klasę. Viename
iš kabinetų siūloma įrengti jaukią, malonią aplinką, kurioje jaunimas galėtų gauti
informacijos, reikiamos pagalbos iš specialistų-konsultantų. Antrame kabinete
siūloma įrengti reikalingas jaunimui priemones, kuriomis jie galėtų naudotis
informaciniais tikslais, t.y. kompiuteriai, knygų lentyna, kurioje yra galima rasti
knygų, brošiūrų, bukletų jaunimui aktualiomis temomis (lytinis švietimas, verslumo
ypatumai, sveikatos ir fizinės būklės geriniams ir kt.)
 Psichologo kabinetas. Užimtumo centre siūloma teikti psichologinę, emocinę
pagalbą, kurios metu bet kokio amžiaus žmogus galėtų išspręsti asmenines
problemas, geriau pažintų save, atrastų naujus pomėgius, kuriuose galėtų save
realizuoti. Psichologo paslaugas siūloma teikti jaunimui, kuris dalyvautų užimtumosveikatingumo centro veikloje ir kito amžiaus grupės bendruomenės nariams,
kuriems reikia pagalbos.
Laisvalaikio pramogas sudaro:
 Diskotekų salė su įrengta patraukiama siena, už kurios įrengti stalai prekybai.
Diskotekos salė gali būti išnaudojama dienos metu įvairiems užsiėmimams,
susitikimams, renginiams. Savaitgaliais, išnaudojant prekybos vietą, siūloma
organizuoti jaunimo vakarinius pasilinksminimus.
 Šventės, renginiai, projektai jaunimui. Išnaudojant diskotekos salės erdves,
užimtumo centre siūloma sudaryti sąlygas jaunimui rengti įvairias šventes,
renginius. Taip pat, siūloma įtraukti jaunimą ir į įvairius projektus, kuriuose būtų
galima lavinti organizacinius, vaidybos ir kt. įgūdžius
 Virtuvėlė. Kadangi užimtumo centre jaunimas gali praleisti ne mažai laiko, siūloma
įrengti virtuvėlę, kurioje būtų galima pasidaryti arbatos, užkąsti atsineštus
užkandžius, sumuštinius. Virtuvėlei įrengti numatytas 1 kabinetas.
 Sporto zona. Užimtumo centro kieme siūloma įrengti lauko treniruoklius ir krepšinio
aikštelę, siekiant sudaryti sąlygas jaunimo fiziniui aktyvumui.
Sveikatingumo veiklos: įvairios vandens, SPA, sporto, gydymo ir kitos paslaugos.
Vandens paslaugos yra šios:
 Nestandartinis baseinas, skirtas mėgėjiškam plaukiojimui, vandens žaidimams.
Siejant užimtumo ir sveikatingumo veiklas siūloma baseine organizuoti šeimos
olimpiadas, naudojant įvairius baseinui skirtus žaidimus (vandens taikiniai, vandens
stalo tenisas, tinklinis arba krepšinis baseine, vaikščiojimui vandeniu skirti burbulai
ir kt.).
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Sūkurinė vonia. Tokio tipo vonios atlieka atpalaidavimo, masažinę, streso
numalšinimo, emocinės ir fizinės savijautos gerinimo ir kt. funkcijas. Sūkurinei
voniai numatytas 1 kambarys.
 Sauna. Kaimiško tipo pirtis ne tik suteikia malonumo ir atsipalaidavimo jausmą, bet
ir gerina širdies veiklą, reguliuoja kraujotaką, malšina stresą. Saunai įrengti
numatytas 1 kambarys.
 Garinė pirtis - tai pirtis, kurioje garas išgaunamas arba pilant vandenį ar augalų
nuovirą ant įkaitusių akmenų. Tokio tipo pirtys taip pat lemia geresnę fizinę ir
emocinę žmogaus savijautą. Garinei pirčiai numatytas 1 kambarys.
SPA procedūros yra šios:
 Grožio procedūros (depiliacijos, manikiūras, pedikiūras, visažisto paslaugos, kitos
paslaugos). Grožio procedūroms atlikti numatomas 1 SPA kabinetas ir 1 SPA
kambarys.
 Įvairios vonios (purvo, imbierinė, medaus, šokoladinė ir kt.). Vonios atlieka ne tik
atpalaiduojančia, bet ir gydomąją funkciją). Įvairioms vonioms įrengti numatomas 1
SPA kambarys.
 Atpalaiduojantys masažai. Atpalaiduojantiems masažams atlikti numatoams 1 SPA
kambarys.
Sporto paslaugos yra šios:
 Erdvė sporto klubams įrengti. Siekiant išskirtinumo ir didesnio lankytojų skaičiaus,
siūloma įrengti patalpas, kuriose galėtų lankytis įvairių sričių sporto mėgėjai ir
profesionalai. Įvairiems sporto klubams įrengti numatomos 4 sporto salės.
Gydymo paslaugos yra šios:
 Fizioterapijos procedūros. Tai gydymas natūraliomis priemonėmis (vandens,
smėlio, purvo vonios, kt.). Fizioterapijos procedūroms siūloma įrengti fizioterapijų
kambarį.
 Mineralinio ir vandens masažinės vonios. Gydomasis poveikis: išplečia
kraujagysles; įjautrina organizmą; gerina medžiagų apykaitą; skatina sekreciją;
mažina kraujo krešėjimą. Mineralinio ir vandens masažinėms vonioms įrengti
numatomas 1 kambarys.
 Vertikalios vonios – tai baseine arba voniose atliekamas vertikalus stuburo
tempimas, naudojant specialias platformas ir svertus. Tempimo, atpalaidavimo
pratimai atliekami su pagalbinėms priemonėm bei įvairių pratimų kompleksais.
Stuburo tempimo pratimai bei procedūros atliekamos kineziterapeuto priežiūroje.
Vertikalioms vonioms įrengti numatomas 1 vonios kambarys.
 Druskų kambarys. Buvimas tokioje aplinkoje teigiamai veikia bendrą žmogaus
savijautą. Gydymo eigoje vyksta teigiami imuninės sistemos poslinkiai, sustiprėja
imunitetas, kuris priešinasi bakterinei ir virusinei infekcijai. Druskų kambariui įrengti
numatomas 1 kabinetas
 Gydomieji masažai. Masažai yra labai naudingi ilgai sėdintiems prie kompiuterio,
dirbantiems sunkų fizinį darbą, aktyviai sportuojantiems. Tai visada sukelia malonų
ramybės jausmą. Masažas skatina kraujo apytaką, plečia kraujagysles, teigiamai
veikia vidaus organus. Gydomiesiems masažams atlikti numatomas 1 masažų
kambarys.
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Mankštos. Siūloma sveikatingumo centre organizuoti įvairių amžiaus grupių
(moksleivių, senjorų) mankštas, kurios būtų skirtos sveikatos būklės gerinimui
(kraujotakos gerinimas, įsitempusių raumenų skausmo numalšinimas ir kt.),
taisyklingos laikysenos palaikymui ir gerinimui ir pan. Mankštų pamokas siūloma
organizuoti jogos ir šokių pamokoms skirtose patalpose.
 Treniruokliai. Makštai atlikti siūloma įrengti ir treniruoklius skirtus gydymosi tikslams.
Treniruokliams įrengti numatyta 1 klasė.
Kitos pramogos:
 Kavinė. Kadangi sveikatingumo centre siūlomos įvairios paslaugos, kuriomis
naudojantis praeina ne mažai laiko siūloma įrengti kavinę, kurioje būtų galima
papusryčiauti arba atsigerti arbatos, kavos. Taip pat, kavinė yra būtina, jaunimo
mainų programų atžvilgiu, norint suteikti maitinimo paslaugas atvykstantiems
svečiams.
 Kitos patalpos. Siekiant atitikti higieninius reikalavimus būtina įrengti persirengimo
kambarius, dušus, poilsio zonas, tualetus, sanitarines patalpas.
Grafinis paslaugų išdėstymas pateikiamas 13-ame (pirmas aukštas) ir 14-ame (antras
aukštas) prieduose. Taip pat 15-ame priede pateikiama rūsio patalpų eksplikacija, o 16ame priede – rekonstruojamų fasadų išsidėstymas.
Toliau pateikiama alternatyvaus pasiūlymo darbų sąmata.
Darbų pavadinimas
Užimtumo - sveikatingumo centro pastatas (2a)
Teniso stalas kieme su jam skirta aikštele
Laipiojimo siena kieme
Krepšinio aikštelė
Treniruokliai
Inžineriniai tinklai
Automobilių stovėjimo aikštelė
Pavėsinė medinė su suolais ir stalais (10 m x 10 m)
3 vnt.
Lauko apšvietimas
Pėsčiųjų takai
Informaciniai stendai
Eismo, įspėjamieji ženklai, nuorodos
Želdiniai, rekreacinių želdynų sutvarkymas
Vejų atstatymas
Gerbūvio atstatymo darbai
Viso statybos darbai

Mato vnt. Kiekis Vnt. kaina VISO Lt be PVM
m2
42136
2980
125565280
vnt
1
15000
15000
vnt
1
24000
24000
vnt
1
110000
110000
vnt
8
3200
25600
m2
1500
250
375000
m2
2500
138
345000
m2

300

700

210000

vnt.
m
vnt
vnt
m2
m2
m2

40
1200
2
10
6000
12000
4500

2200
360
4500
600
12
7,4
104

88000
432000
9000
6000
72000
88800
468000
127833680
7000

Inventorizacijos išlaidos
Darbų pridavimo organizavimas, projekto vykdymo
priežiūra
Techninis ir darbo projektas

7%

8948358

Užsakovo rezervas

10%

13686404

21%

150550441
31615593
182166034

75000

IŠ VISO
PVM
IŠ VISO
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IŠVADOS
Esamos situacijos analizė parodė, kad sąlygos užimtumo-sveikatingumo centro
įkūrimui yra palankios, t.y. pasirinktas infrastruktūros objektas yra tinkamas užimtumo ir
sveikatinimosi veiklai vykdyti ir plėtoti; geografinė vieta yra patogi susirinkti jaunimui arba
atvykti gyventojams.
Interviu metu nustatyta, kad užimtumo-sveikatingumo centre turėtų būti vykdoma
vaikų po pamokinė veikla, paauglių ir suaugusiųjų užimtumo veikla (įvairūs užsiėmimai,
procedūrų naudojimasis). Būtina yra įrengti save išlaikantį baseiną ir kitas patrauklias
vaikų ir suaugusiųjų sveikatinimosi paslaugas. Taip pat yra galimybė lauke įrengti
treniruoklių kompleksą. Pasak ekspertų, erdviame pastate galima įrengti diskotekų salę,
kurios Jurbarko mieste nėra.Be to, pastatas gali būti pritaikomas apgyvendinimui.
Anketinės apklausos rezultatai parodė, stipriausios Jurbarko miesto savybės yra: 1)
graži aplinka, kraštovaizdis; 2) kompaktiškumas ir maži atstumai; 3) miestas yra gimtasis
kraštas. Kita vertus silpniausios miesto savybės yra: 1) darbo vietų stygius; 2) mažos
investicijos; 3) ribotas jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio pramogų pasirinkimas.
Be to, Jurbarko miesto gyventojai teigiamai vertina užimtumo-sveikatingumo centro
įkūrimą. Pasak jų reikia sudaryti daugiau galimybių jaunimo užimtumui, sukurti pramogų
laisvalaikio praleidimui, sukurti daugiau darbo vietų, galimybių, pritraukti investicijų, bei
sudaryti palankesnes sąlygas verslui.
Galiausiai apibendrinus anketinės apklausos ir ekspertų interviu duomenis,
paaiškėjo tokios tendencijos: 1) jaunimo užimtumas Jurbarko mieste nėra išvystytas, todėl
yra būtina plėsti įvairias užimtumo veiklas (jaunimo mokymai, seminarai, įvairūs
užsiėmimai ir kt.), pramogas jaunimui (diskotekos, nemokami užsiėmimai ir kt.); 2)
Jurbarko miesto gyventojams trūksta laisvalaikio pramogų, todėl būtina sukurti naujų
laisvalaikio pramogų, kurios ne tik didintų gyventojų pasirinkimo laisvę laisvalaikio
pramogų atžvilgiu, bet ir kartu kurtų naujas darbo vietas.
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