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ĮŽANGA

Siekdama paspartinti subalansuotą Jurbarko rajono savivaldyb÷s pl÷trą, sustiprinti konkurencingumą
Lietuvoje ir Europoje, pasinaudoti struktūrinių fondų ir kitų finansinių išteklių teikiamomis
galimyb÷mis, Jurbarko rajono savivaldyb÷ bendradarbiaudama su Jurbarko rajono savivaldyb÷s
atstovais ir išor÷s ekspertais pareng÷ Jurbarko rajono savivaldyb÷s strateginį pl÷tros planą 2006-2015
m.. Galutinis JRSPP projektas buvo patvirtintas Jurbarko rajono savivaldyb÷s taryboje 2005 m. liepos
21 d.
2009 metais Jurbarko rajono savivaldyb÷s užsakymu prad÷tas vykdyti „Ilgalaikio Jurbarko rajono
strateginio pl÷tros plano koregavimo ir trumpalaikio veiklos plano parengimo“ projektas. Projektas
įgyvendinamas 4-iais etapais: I etapas – Jurbarko rajono strateginio pl÷tros plano ir jo įgyvendinimo
vadybos ir rezultatų analiz÷, II etapas – Jurbarko rajono strateginio pl÷tros plano koregavimas 20112015 metams, III etapas – Jurbarko rajono trumpalaikio 2011 – 2013 metų veiklos plano parengimas,
IV etapas – planavimo, planų įgyvendinimo aktyvios steb÷senos ir efektyvaus koregavimo sistemos
rengimas.
Siekiant kokybiškai atlikti Jurbarko rajono savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano 2006-2015 m.
koregavimą 2011–2015 metams, buvo atlikta strateginio pl÷tros plano ir jo įgyvendinimo vadybos ir
rezultatų analiz÷, kurią sudar÷:
1. Strateginio pl÷tros plano ir jo įgyvendinimo per 2006-2008 metus ekspertinis įvertinimas.
2. Strateginio pl÷tros plano įgyvendinimo rezultatų, poveikio ir pasekmių 2006-2008 metais
statistin÷ analiz÷.
3. Gyventojų

ir

bendruomeninių

organizacijų

sociologin÷

apklausa,

išsiaiškinant

jų

pasitenkinimo lygį rajono strateginiais pokyčiais.
4. Strateginio pl÷tros plano ir jo įgyvendinimo rezultatų viešas pristatymas.
Jurbarko rajono savivaldyb÷s strateginis pl÷tros planas 2011-2015 metams (toliau – JRSPP) buvo
koreguojamas atsižvelgiant į Jurbarko rajono strateginio pl÷tros plano ir jo įgyvendinimo vadybos ir
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rezultatų analizę, kurios ekspertinis vertinimas buvo atliekamas analizuojant pagrindinius Jurbarko
rajono strateginius pl÷tros dokumentus:
•

Jurbarko rajono strateginį pl÷tros planą 206-2015 m.,

•

Jurbarko rajono strateginio pl÷tros plano 2006-2015 m. priežiūros tvarkos dokumentai,

•

Jurbarko rajono savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano įgyvendinimo metin÷s ataskaitos.

•

Papildomai, analizuojant vizijos bei prioritetų rodiklių raidą, naudotasi Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – Statistikos departamento) informacija.

Statistin÷ analiz÷ atlikta pasitelkiant dokumentinių tyrimų metodą, apimantį oficialiai pasiekiamus
antrin÷s informacijos šaltinius, standartizuotas išorines duomenų baze, vidines EKT grup÷s duomenų
bazes ir kitą išorinę informaciją. Pagrindiniai naudoti antrin÷s informacijos šaltiniai:


Oficialūs statistin÷s informacijos šaltiniai: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s;



Specializuotų oficialių Lietuvos institucijų informacija ir duomenys: LR švietimo ir mokslo
ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos statistikos duomenų baz÷, Kūno
kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s, Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos darbo birža prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos, Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos, Registrų centras,
Saugomų teritorijų valstyb÷s kadastras.

Jurbarko rajono savivaldyb÷s gyventojų ir bendruomeninių organizacijų sociologin÷ apklausa vykdyta
anketin÷s apklausos būdu.
Siekiant surinkti kuo daugiau tikslesn÷s informacijos buvo atlikta savivaldyb÷s administracijos
darbuotojų ir tarybos narių apklausa. Ataskaitos duomenys buvo naudojami apžvelgiant Jurbarko
rajono problematiką, atliekant Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginio pl÷tros plano vertinimą,
aptariant Jurbarko rajono išskirtinumus, privalumus, trūkumus ir ateities viziją, analizuojant rajono
savivaldyb÷s darbo vertinimą ir ekonomin÷s būkl÷s perspektyvas.
Koreguojant Jurbarko rajono savivaldyb÷s strateginio pl÷tros planą 2011-2015 metams buvo
teikiamos individualios užduotys struktūrinių padalinių darbuotojams, konsultacijos ir pokalbiai su
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investicijų ir strateginio planavimo skyriaus ved÷ja ir jos pavaduotoja, pristatymas ir diskusija su
Jurbarko rajono savivaldyb÷s Tarybos nariais.
Vadovaujantis aukščiau pateiktais dokumentais buvo:
•

Išanalizuoti įvairių lygių programiniai dokumentai išsiaiškinant pl÷tros strateginių krypčių,
priemonių ir finansavimo šaltinių bei intensyvumo pokyčius,

•

Atliktas rajono savivaldyb÷s seniūnijų socialinis – ekonominis identifikavimas ir nustatyti jų
pl÷tros strateginiais siekiai,

•

Revizuoti prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemon÷s, tikslinama Jurbarko rajono savivaldyb÷s
vizija iki 2025 metų,

•

Atliktas veiksmų planų koregavimas ir teritorinis balansavimas,

•

Atliktas koreguoto strateginio pl÷tros plano projekto viešas aptarimas,

•

Koreguotas strateginis pl÷tros planas pateiktas tvirtinti Jurbarko rajono savivaldyb÷s tarybai.

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

5

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBöS 2011-2015 METŲ STRATEGINIS PLöTROS PLANAS

1.

JURBARKO RAJONO RAIDOS TENDENCIJOS

1.1

1.1.1

Visuomen÷

Gyventojai ir jų kaita

Pagal Statistikos departamento skaičiavimus 2009 m. pabaigai Jurbarko rajone gyveno 34,2 tūkst.
gyventojų arba 1% visų Lietuvos gyventojų. Jurbarko rajono savivaldyb÷ yra antra pagal gyventojų
skaičių savivaldyb÷ Taurag÷s apskrityje, čia gyvena 27% apskrities gyventojų.
Per pastaruosius dešimt metų rajono administracin÷se ribose gyventojų skaičius sumaž÷jo 3,6 tūkst.,
arba 9,4%. Palyginti su Taurag÷s apskritimi ir Lietuvos Respublika čia buvo stebimas didžiausias
gyventojų sumaž÷jimas, nes analizuojamu laikotarpiu Taurag÷s apskrityje gyventojų sumaž÷jo 7,1%
(nuo 134 tūkst. iki 125 tūkst. gyventojų), o Lietuvoje – 4,5% (nuo 3,5 mln. iki 3,3 mln. gyventojų).
Paveikslas 1. Jurbarko r. sav. gyventojų skaičiaus kaita (metų pradžioje), tūkst.
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Pagrindin÷s Jurbarko rajono gyventojų skaičiaus maž÷jimo priežastys – neigiamas migracijos saldo,
kuris nuo 2007 metų prad÷jo v÷l ženkliai did÷ti (2009 metais did÷jimas sudar÷ 30%), did÷jantis
mirtingumas bei neigiama natūrali gyventojų kaita. Taurag÷s apskrityje 2009 m. didžiausias neigiamas
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migracijos saldo buvo Jurbarko rajono savivaldyb÷je (6 kartus didesnis nei Pag÷gių savivaldyb÷je ir
apie 1,5 karto didesnis nei Šilal÷s ir Taurag÷s rajonų savivaldyb÷se). Mažiausia natūrali gyventojų kaita
buvo Jurbarko ir Taurag÷s rajonų savivaldyb÷se.
Paveikslas 2. Natūrali gyventojų kaita ir migracijos saldo
Jurbarko r. sav.
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Pagal lytį gyventojų pasiskirstymas Jurbarko rajono savivaldyb÷je atspindi gyventojų pasiskirstymą
Taurag÷s apskrityje bei Lietuvos Respublikoje – 2009 metais vyrai sudar÷ 47,4 proc. visų rajono
gyventojų, moterys – 52,6 proc.
Jurbarko rajonui būdinga gyventojų sen÷jimo tendencija, tam reikšm÷s turi maž÷jantis gimstamumas
ir jaunimo emigracija – nuo 2001 m. vaikų ir jaunimo (iki 14 m.) Jurbarko rajone sumaž÷jo 2 tūkst.
Tačiau lyginant su kitomis Taurag÷s apskrities savivaldyb÷mis, demografinis senatv÷s koeficientas
Jurbarko rajono savivaldyb÷je yra didžiausias – 100-ui vaikų tenka 143 pagyvenusių žmonių, tuo
tarpu kitose Taurag÷s apskrities savivaldyb÷se šis koeficientas svyruoja 108-133 intervale.
Pagal darbingo amžiaus gyventojų dalį visoje savivaldyb÷s populiacijoje Jurbarko rajono savivaldyb÷
yra labai panaši į kitas Taurag÷s apskrities savivaldybes – 61-63% sudaro darbingo amžiaus (15-64 m.)
gyventojai, 17-20% - iki 15 m. amžiaus gyventojai, ir 21-18% - pensinio amžiaus gyventojai.
Per artimiausius kelerius metus gyventojų skaičius savivaldyb÷je tur÷tų ir toliau maž÷ti. Gyventojų
skaičiaus maž÷jimo tendenciją artimiausiais metais gali sustiprinti ekonominiai-politiniai pokyčiai
šalyje (ekonomikos nuosmukis skatina emigraciją, keičiamos motinyst÷s pašalpos mok÷jimo sąlygos ir
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pan. neskatins gimstamumo did÷jimo). Tod÷l gyventojų augimo ar maž÷jimo tempai priklausys nuo
bendros socialin÷s-ekonomin÷s pad÷ties apskrityje bei visoje šalyje.

1.1.2

Apsirūpinimas būstu

Pagal 2008 m. Statistikos departamento duomenis, gyvenamasis fondas Jurbarko rajono savivaldyb÷je
siek÷ 905,6 tūkst. kv. m., t.y. 97,5% viso gyvenamojo fondo buvo privati nuosavyb÷. 1000-iui
gyventojui teko 363 butai. 2008 m. vidutinis buto dydis Jurbarko rajono savivaldyb÷je siek÷ 71,7 kv.
m., tai didžiausias rodiklis Taurag÷s apskrityje. Vidutiniškai vienam gyventojui teko 26,1 kv. m
naudingo gyvenamojo ploto. Šis rodiklis yra aukštesnis už Lietuvos vidurkį (24,9 kv. m.) ir Taurag÷s
apskrities vidurkį (24 kv. m.).
Paveikslas 3. Naudingasis plotas, tenkantis 1-am Jurbarko rajono gyventojui, kv. m
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Šaltinis: Statistikos departamentas

2009 m. Registrų centro duomenimis užfiksuotas vidutinis butų plotas Jurbarko rajono savivaldyb÷je
– 52 kv. m1. Savivaldyb÷je daugiausia (92%) 1-2-3 kambarių butų. Didesni butai (4, 5 ir daugiau
kambarių) sudaro tik 8%. Šiuo metu daugiau kaip pusei stambiaplokščių daugiaaukščių namų
reikalinga renovacija: būtina tvarkyti namų stogus, padidinti išorinių sienų bei langų šiluminę
izoliaciją, pagerinti inžinerinę įrangą. D÷l nevienodo finansinio paj÷gumo ir bendruomeniškumo
stokos šių namų gyventojai nesugeba kooperuoti l÷šų renovacijai.

1

Registrų centras (http://www.registrucentras.lt/ )
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2009 m. pabaigoje Jurbarko rajono savivaldyb÷je 139 asmenys (šeimos narių skaičius – 317) buvo
registruoti sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, iš jų dauguma (72%) – jaunos šeimos bei stovintys
eil÷je pagal bendruosius sąrašus. Šis skaičius per pastaruosius ketverius metus išaugo 175%. 2008 m.
asmenims (šeimoms) išnuomoti 945 kv. m. naudingojo savivaldybių gyvenamųjų patalpų ploto, 5
asmenys (šeimos) gavo 592,5 tūkst. Lt valstyb÷s remiamus būsto kreditus.

1.1.3

Socialin÷ apsauga

2009 m. Jurbarko savivaldyb÷ iš savo biudžeto socialin÷s apsaugos sričiai skyr÷ 10,8 mln. Lt, per
2004-2009 m. socialin÷s išlaidos savivaldyb÷je absoliutine išraiška išaugo 38%. Santykin÷ socialin÷ms
reikm÷ms skiriamų l÷šų dalis 2004-2006 m. kasmet maž÷jo (nuo 17 iki 15%), 2007-2008 m. ši dalis
buvo mažiausia nagrin÷jamu laikotarpiu ir siek÷ 10%, o 2009 m. buvo užfiksuotas ne tik absoliutus,
bet ir santykinis socialinių išlaidų padid÷jimas – per metus išaugo 4 procentiniais punktais iki 14%.
Socialinio draudimo pensijas Jurbarko rajono savivaldyb÷je 2009 m. duomenimis gauna 9,2 tūkst.
asmenų, t.y. 4% mažiau nei 2002 m. Didžiausią pensijų gav÷jų dalį sudaro senatv÷s pensijas
gaunantys asmenys (2006-2009 m. – 74-75%, 2002 m. – 80%) – 2009 m. tokios pensijos buvo
teikiamos 6,8 tūkst. asmenims, t.y. 12% mažiau nei 2002 m. Per nagrin÷jamą laikotarpį padid÷jo
netekto darbingumo (invalidumo) pensijas ganančių asmenų skaičius (nuo 185 iki 2,3 tūkst. asmenų)
ir dalis (nuo 20 iki 24%). Išlaidos pensijų gav÷jams išaugo daugiau nei du kartus d÷l pensijų didinimo
politikos. Įvertinus kiek senatv÷s pensijų gav÷jų vidutiniškai tenka 1000-iui gyventojų, išryšk÷ja, kad
Jurbarko rajone šis rodiklis yra didžiausias tarp apskrities savivaldybių – 322 asmenys, t.y. 17%
daugiau nei bendrai šalyje ir 7% daugiau nei vidutiniškai Taurag÷s apskrityje.
2009 m. Jurbarko rajone buvo užregistruotas 1421 socialin÷s pašalpos gav÷jas, lyginant su 2002 m.,
gav÷jų skaičius sumaž÷jo trečdaliu (2002-2005 m. gav÷jų skaičius kasmet maž÷jo, 2006-2008 m.
nusistov÷jo, o 2009 m. d÷l pablog÷jusios ekonomin÷s situacijos pašalpų gav÷jų skaičius išaugo). Šio
tipo išlaidos nuo 2007 m. gana sparčiai ÷m÷ augti ir bendrai per 2002-2009 m. išaugo 2,4 karto iki 4
mln. Lt.
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Jurbarko rajone yra virš 100 socialin÷s rizikos šeimų, kuriose auga šiek tiek daugiau nei 300 vaikų.
2009 m. buvo užregistruotos 128 socialin÷s rizikos šeimos (12% daugiau nei 2004 m.), jose buvo 307
vaikai (5% mažiau nei 2004 m.). Pagal socialin÷s rizikos šeimų skaičių, tenkantį 1000-iui gyventojų,
Jurbarko rajono savivaldyb÷je situacija yra geresn÷ nei kitose apskrities savivaldyb÷se (Jurbarko rajone
– 3,7 šeimos, bendrai apskrityje – 5,2 šeimos), tačiau rodiklis viršija šalies vidurkį (3,4 šeimos).
Rajone veikia 1 vaikų globos įstaiga, kurioje gyvena 81 vaikas (užpildytos visos vietos). Per 2002-2008
m. vaikų globos įstaigų skaičius nepakito, tačiau sumaž÷jo vietų skaičius (nuo 125 iki 81 vietos, t.y.
35%) ir įstaigoje gyvenančių vaikų skaičius (nuo 94 iki 81 vaiko, t.y. 14%).
Jurbarko rajone taip yra 2 globos įstaigos seniems žmon÷ms (iki 2006 m. – tik 1 įstaiga), jose gyvena
45 asmenys (užpildytos visos vietos). 2008 m., lyginant su 2002 m., įstaigų gyventojų skaičius
padid÷jo nuo 29 iki 45 asmenų (55%), vietų skaičius – nuo 25 iki 45 vietų (80%).
Statistikos departamento duomenimis rajone veikia 1 laikino gyvenimo įstaiga (nakvyn÷s namai),
kurioje yra 3 vietos. 2008 m. duomenimis, šioje įstaigoje gyveno 2 asmenys (2003 m. – 6 asmenys).
2007 m. rajone taip pat veik÷ krizių centras, kuriame buvo apgyvendinti 9 asmenys, tačiau 2008 m.
veikla nutraukta.

1.1.4

Švietimas

2008-2009 m. Jurbarko rajone buvo 222 bendrojo lavinimo mokyklos (iš jų – 2 mokyklos-darželiai, 15
pagrindin÷s, 4 vidurin÷s ir 1 gimnazija), jose mok÷si 4854 mokiniai ir pagrindines pareigas ÷jo 505
mokytojai. Vienam mokytojui vidutiniškai teko 6,7 mokinio, vidutinis mokinių skaičius klas÷sje –
18,3 (Lietuvos vidurkis – 20 mokinių). Vienoje bendrojo lavinimo mokykloje vidutiniškai mok÷si 221
mokinys (miesto mokykloje – 626 mokiniai, kaimo mokykloje – 131 mokinys).
2008-2009 m. Jurbarko rajono savivaldyb÷je veik÷ 1 profesin÷ mokykla, kurioje mok÷si 325 mokiniai.
Analizuojamu laikotarpiu ji pareng÷ 63 specialistus.

2

LR švietimo ir mokslo ministerija (www.smm.lt ). Lietuva. Švietimas regionuose 2009, Švietimo valdymas.
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Universitetų arba kolegijų Jurbarko rajono savivaldyb÷je n÷ra.
Paveikslas 4. Moksleivių ir studentų, besimokančių mokymosi įstaigose, skaičius (mokslo
metų pradžioje)
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Jurbarko rajono savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose buvo 6473 kompiuteriai, t.y.
13,3 kompiuterio 100-ui mokinių (Lietuvos vidurkis – 11,5). Kompiuterių ir interneto panaudojimo
ugdymo reikm÷ms paplitimas stebimas visoje Lietuvoje, tiek bendrojo lavinimo įstaigose, tiek
profesin÷se ar aukštosiose mokyklose.
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau – Statistikos departamento)
duomenimis, per pastaruosius penkerius metus kompiuterių ir interneto naudojimas tarp 16-74 metų
amžiaus asmenų Taurag÷s apskrityje4 išaugo daugiau nei 15 procentinių punktų ir 2009 m. siek÷
atitinkamai 45% ir 43% (Lietuvos vidurkis siek÷ atitinkamai 60% ir 58%).

3
4

LR švietimo ir mokslo ministerija (www.smm.lt ). Lietuva. Švietimas regionuose 2009, Švietimo valdymas.
Atskirų duomenų apie Jurbarko rajono savivaldybę n÷ra.
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Paveikslas 5. Taurag÷s apskrities gyventojų (16-74 m.), besinaudojančių informacin÷mis
technologijomis, dalis, %
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Jurbarko rajono savivaldyb÷ gali didžiuotis bibliotekų knygų fondų gausa. Pagal dokumentų
egzempliorių skaičių, tenkantį 100-ui gyventojų, Jurbarko rajonas (853 egz.) 1,3% lenkia Lietuvos
vidurkį (842 egz.) ir beveik 20% lenkia Taurag÷s apskritį (712 egz.). Per pastaruosius metus viešųjų ir
universalių bibliotekų skaičius rajone nekito – veik÷ 28 bibliotekų, kurios kasmet sulaukia apie
10 tūkst. skaitytojų. Centralizuota Jurbarko rajono savivaldyb÷s viešoji biblioteka jungia 26 kaimo ir
1 miesto (Smalininkų) filialą. Siekiant geriau tenkinti augančius vietos bendruomen÷s poreikius ir tuo
pačiu įgyvendinti prioritetą gavusią informacinę funkciją, pagal finansines galimybes atnaujinama ir
modernizuojama bibliotekų baz÷. Bibliotekose sukauptas knygų fondas nepakankamai papildomas
naujausiais grožin÷s, pažintin÷s ir informacin÷s literatūros leidiniais. Neįgalieji gali naudotis
garsin÷mis knygomis ir knygomis Brailio raštu. Šiems žmon÷ms spaudiniai gali būti pristatomi į
namus. Bibliotekoje yra prieiga prie informacinių technologijų.

1.1.5

Sveikatos apsauga

Palyginti su kitais Lietuvos rajonais Jurbarko rajono savivaldyb÷ beveik atitinka Lietuvos vidurkį
pagal mirtingumą ir sergamumą. Lietuvos gyventojų vidutin÷ tik÷tina gyvenimo trukm÷ 2008 m. siek÷
71,94 metus, Taurag÷s apskrityje – 71,69 metus. Išlieka didelis skirtumas tarp lyčių: Lietuvoje vyrų
vidutin÷ tik÷tina gyvenimo trukm÷ – 66,3 metų, Taurag÷s apskrityje – 65,85 metai; moterų –
Lietuvoje 77,57 metų, Taurag÷s apskrityje 78,02 metai5.

5

Statistikos departamentas (www.stat.gov.lt )
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Taurag÷s apskrityje gana žemas sergamumas venerin÷mis ligomis (siekia apie 4 sergančių / 100 tūkst.
gyventojų, Lietuvos vidurkis – 12,8 sergantys / 100 tūkst. gyventojų), o sergamumas tuberkulioze
viršija Lietuvos vidurkį ir siekia 74,2 sergančių / 100 tūkst. gyventojų (Lietuvos vidurkis yra 56,3
sergantys / 100 tūkst. gyventojų). Iš 1242 ŽIV nešiotojų Lietuvoje, Taurag÷s apskrityje yra tik 6 ŽIV
nešiotojas (0,5% visų nešiotojų)6.
Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse 100 000-ių gyventojų vidutiniškai tenka po 322 gydytojus ir
570 stacionaro lovų7. Jurbarko rajono savivaldyb÷je šie rodikliai gerokai žemesni – 2008 metais
100 000-ių gyventojų vidutiniškai teko 181 gydytojas (56% mažiau) ir 547 stacionaro lovų (4%
mažiau)8. Tuo tarpu išlaidų sveikatos priežiūrai dalimi lyginant su bendruoju vidaus produktu (toliau
– BVP) Lietuva nuo ES vidurkio atsilieka – Lietuvoje sveikatos išlaidų dalis BVP yra 5,79%, ES –
8,92%.
Paveikslas 6. Sveikatos priežiūros įstaigos
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Jurbarko rajono savivaldyb÷je nuo 2005 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų sumaž÷jo 20%.
Labiausiai maž÷jo medicinos punktų skaičius – 50%. Atkreiptinas d÷mesys, kad analizuojamu
laikotarpiu privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų padid÷jo 29%.

6

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla, 2008 (http://www.lsic.lt/)
LR sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos statistikos duomenų baz÷ ( http://www.lsic.lt/)
8 Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla, 2008 (http://www.lsic.lt/)
7
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1.1.6

Kultūra ir laisvalaikis

Jurbarko rajone yra 229 kultūros paveldo objektai: 31 – archeologijos objektas, 11 – istorijos ir
memorialinių vieta, 71 – laidojimo vietų, 7 – įvykių vietos, 9 – architektūros objektai, 5 – dvarų
sodybos, 3 – urbanistiniai miesteliai, 89 – kilnojamosios vertyb÷s, 3 – monumentaliosios dail÷s
kūriniai, statinių puošyba.
Pagrindin÷ kultūros paveldo objektų sankaupa yra vaizdingo panemune vingiuojančio kelio Kaunas Jurbarkas atkarpoje nuo Seredžiaus iki Jurbarko. Čia kas keli kilometrai išsid÷stę piliakalniai, dvarų
sodybos, pilys, bažnyčios ir kiti kultūrinę vertę ar visuomeninę reikšmę turintys objektai. Paveldo
objektų gausa, nuostabūs panemunių vaizdai traukia turistus.
Jurbarko rajono kultūros paveldo objektai yra ryškūs Lietuvos Respublikos kultūrinio paveldo
kontekste. Rajoną ypač garsina 15 km atstumu viena nuo kitos nutolusios 2 renesansin÷s pilys –
Raudon÷s pilis (XVI a.) ir Panemun÷s mūrin÷ pilis (XVII a.).
Rajone veikia Jurbarko krašto muziejus, kuris buvo įkurtas 1991 metais, perk÷lus į Jurbarką Girdžių
vidurin÷s mokyklos kraštotyros muziejaus eksponatus. Šiuo metu muziejus turi 4 padalinius:
Veliuonos krašto muziejus (Veliuonoje), Vinco Grybo memorialinis muziejus (Jurbarke),
Konstantino Glinskio sodyba-muziejus (Jurbarke) ir Petro Cvirkos memorialinis muziejus-sodyba
(Veliuonos sen. Klangiuose). Šiauriniame

Jurbarko dvaro pastate buvo įrengtos pirmosios

ekspozicijos, atspindinčios Jurbarko krašto istoriją. 1996 m. muziejus įregistruotas kaip Jurbarko
rajono savivaldyb÷s krašto istorijos muziejus, o 2002 m. – Jurbarko krašto muziejus. Muziejuje
saugomi archeologijos, etnografijos, istorijos ir liaudies meno rinkiniai. Nuolatos rengiamos
ekspozicijos, aktyviai organizuojamos dail÷s, liaudies meno, kraštotyros kilnojamos parodos,
vykdoma kultūrin÷ ir šviečiamoji veikla. Statistikos departamento duomenimis, Jurbarko krašto
muziejų kasmet aplanko apie 10 tūkst. lankytojų.
2008 m. Statistikos departamento duomenimis Jurbarko rajono savivaldyb÷je veik÷ 23 kultūros
centrai (2000 m. – 26), kurie per metus sulaukia 971 dalyvio (2000 m. – 1442). Kultūros centro
kūrybinių darbuotojų kolektyvas kuruoja rajono m÷g÷jų menin÷s veiklos kolektyvus, užsiima jų
koncertin÷s veiklos organizavimu; kartu organizuoja įvairius pramoginius renginius, festivalius,
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parodas, koncertus, konkursus ir profesionalių kolektyvų gastroles. M÷g÷jų meno kolektyvų skaičius
sumaž÷jo per pastarąjį dešimtmetį – 2000 metais jų buvo 124, o 2008 metais – 78.
2009 m. Kultūros ministerija Jurbarko kultūros centrą pripažino geriausiu šalies kultūros centru9.
Jurbarko kultūros centras pripažintas aukščiausiosios kategorijos 2009 metų kultūros centru (Mol÷tų
kultūros centras - pirmosios kategorijos kultūros centru, Telšių rajono Ryšk÷tų kultūros centras antrosios kategorijos kultūros centru, Var÷nos kultūros centro Perlojos filialas - trečiosios kategorijos
kultūros centru), vertinant pagal pastarųjų 5 metų „aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puosel÷jant
etninę kultūrą, m÷g÷jų meną, kuriant menines programas, pl÷tojant šviet÷jišką (edukacinę),
pramoginę veiklą, tenkinant bendruomen÷s kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus
meno sklaidą“.
Jurbarko rajone per metus surengiama apie 223 sporto varžybų, 23 sporto visiems renginių, 18
stovyklų, veikia apie 20 sporto klubų10. 2008 m. Jurbarko rajono savivaldyb÷je užfiksuota per
10 tūkst. sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių.

1.2

1.2.1

EKONOMIKA

Gyvenimo lygis

Gyvenimo lygis paprastai išreiškiamas bendruoju vidaus produktu (BVP), tenkančiu vienam
gyventojui. Nors šis rodiklis n÷ra skaičiuojamas savivaldybių lygmenyje, tačiau svarbią informaciją
atskleidžia ir apskričių tarpusavio palyginimas. Taurag÷s apskrityje 2008 m. duomenimis vienam
gyventojui tenka 15,1 tūkst. Lt BVP. Spart÷jantis augimas buvo prad÷tas fiksuoti nuo 2003 m.,
bendrai per 2002-2008 m. BVP vienam gyventojui apskrityje išaugo 83%.
Lyginant su kitomis apskritimis, Taurag÷s apskritis pasižymi žemiausiu gyvenimo lygiu – 2008 m.
duomenimis Taurag÷s rodiklis sudar÷ 46% šalies vidurkio (33,1 tūkst. Lt/gyv.). Nors gyvenimo lygis

9

Jurbarko kultūros centras (http://www.jurbarko-kc.lt)
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (www.kksd.lt )

10
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apskrityje augo sparčiai, tačiau l÷čiau nei vidutiniškai šalyje, tod÷l atotrūkis dar labiau išryšk÷jo: 2002
m. Taurag÷s rodiklis sudar÷ 55% šalies vidurkio, o iki 2008 m. ši dalis sumaž÷jo iki 46%. Pagal šią
informaciją (bei pagal verslo sektoriaus vystymosi tendencijas, žr. 1.2.1 sk.) galima spręsti, kad
Jurbarko rajone gyvenimo lygis yra santykinai žemas.

Paveikslas 7. Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis, Lt
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Gyventojų gyvenimo lygiui vertinti naudojant vidutinio bruto darbo užmokesčio rodiklį, išryšk÷ja,
kad per 2002-2008 m. darbo užmokestis Jurbarko rajone išaugo 2,3 karto iki 1684 Lt/m÷n. Jurbarko
rajone vidutinis bruto darbo užmokesčio lygis yra artimas apskrities vidurkiui (2002-2007 m. buvo 15% mažesnis, 2008 m. – 3% didesnis), tačiau lyginant su šalies vidurkiu matomas ženklus skirtumas:
2002 m. Jurbarko rajone vidutinis bruto darbo užmokestis sudar÷ 74% šalies lygio, o 2008 m. – šis
lygis siek÷ 78%. Tai dar kartą patvirtina, kad Jurbarko rajone ir bendrai Taurag÷s apskrityje gyvenimo
lygis yra žemesnis nei vidutiniškai šalyje.

1.2.2

Verslo sektoriaus vystymasis

Statistikos departamento duomenimis Jurbarko rajono savivaldyb÷je veikia 523 ūkio subjektai.
Analizuojant veikiančių ūkio subjektų skaičiaus dinamiką nuo 2002 m., išryšk÷ja, kad visą laikotarpį
vyravo ūkio subjektų skaičiaus maž÷jimo tendencija, tik 2008 m. veikiančių subjektų skaičius
nežymiai padid÷jo, o 2009 m. išliko nepakitęs. Bendrai per 2002-2010 m. (laikotarpio pradžiai)
veikiančių ūkio subjektų skaičius sumaž÷jo nuo 685 iki 523, t.y. 24%.
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Jurbarko rajono savivaldyb÷ yra vienintel÷ Taurag÷s apskrities savivaldyb÷, kurioje veikiančių ūkio
subjektų skaičius per analizuojamą laikotarpį sumaž÷jo (Taurag÷s r. sav. ūkio subjektų skaičius išaugo
11%, Šilal÷s r. sav. – 6%, Pag÷gių sav. – buvo toks pats kaip ir 2002 m.), tod÷l Jurbarko rajono
savivaldyb÷je esančių apskrities ūkio subjektų dalis sumaž÷jo nuo 34 iki 27%.
Paveikslas 8. Verslumo lygis Taurag÷s apskrities savivaldyb÷se (ūkio subjektų skaičius 1000iui gyventojų)
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Iki 2007 m. Jurbarko rajono savivaldyb÷ pasižym÷jo aukščiausiu verslumo lygiui (veikiančių ūkio
subjektų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų) Taurag÷s apskrityje, tačiau 2007 m. pagal šį rodiklį ją
aplenk÷ Taurag÷s rajono savivaldyb÷. Verslumo rodiklis Jurbarko rajone per nagrin÷jamą periodą
sumaž÷jo nuo 18,2 iki 15,3 įmonių/tūkst. gyventojų, t.y. 16%. Visose kitose Taurag÷s apskrities
savivaldyb÷se verslumo lygis išaugo 10-17%.
Paveikslas 9. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių
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Šaltinis: Statistikos departamentas
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Jurbarko rajono savivaldyb÷je mažos ir vidutin÷s įmon÷s sudaro 99,6%, kitose savivaldyb÷se situacija
yra artima (bendrai Taurag÷s apskrityje – 99,7%). Detalesn÷ analiz÷ atskleidžia, kad Jurbarko rajone
šiek tiek skiriasi pačių smulkiausių įmonių pasiskirstymas – mikro įmon÷s sudaro 76% (kitose
savivaldyb÷se 64-72%), tai yra didžiausia dalis tarp apskrities savivaldybių, o mažos įmon÷s sudaro
17% (kitose savivaldyb÷se 21-27%), tai yra mažiausia dalis tarp apskrities savivaldybių. Vidutinių ir
didelių įmonių dalis yra artima apskrities vidurkiui.
Paveikslas 10. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonomikos sektorius
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Populiariausia verslo veikla Jurbarko rajone yra prekyba – ja užsiima trečdalis veikiančių ūkio
subjektų, viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos (viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis
draudimas, švietimas, sveikatos priežiūra ir kita komunalin÷ ir socialin÷ aptarnavimo veikla, kita
aptarnavimo veikla) bendrame skaičiuje sudaro 24%, finansų ir verslo paslaugų įmon÷s (finansin÷ ir
draudimo veikla; nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla) – 14%, nefinansinių paslaugų
įmon÷s (transportas, apgyvendinimas ir maitinimas, informacija ir ryšiai) – 12%, pramon÷s įmon÷s –
8%, žem÷s ūkio – 6%, statybos – 4%. Ši struktūra yra artima apskrities įmonių pasiskirstymui,
išskirtinis bruožas yra tai, kad Jurbarko savivaldyb÷je žem÷s ūkio sektoriaus subjektai sudaro didesnę
dalį nei kitose apskrities savivaldyb÷se – atitinkamai 6% ir 2-4%.
Aukščiau pateikta informacija atspindi daugiau verslo veiklų populiarumą, tačiau neparodo
ekonomin÷s ir socialin÷s (darbo vietų kūrimo) reikšm÷s. Vertinant tik verslo sektoriaus rodiklius11,
11

Tyrimo populiaciją sudaro visos veikiančios akcin÷s ir uždarosios akcin÷s bendrov÷s, valstyb÷s ir savivaldyb÷s
įmon÷s, užsienio įmonių filialai, kooperatin÷s ir žem÷s ūkio bendrov÷s (kurių veikla n÷ra žem÷s ūkis), individualiosios
įmon÷s, fiziniai asmenys vykdantys ūkinę (komercinę) veiklą (įskaitomi nuo 2005 m.) ir viešosios įstaigos, didesniąją
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išryšk÷ja, kad Taurag÷s apskrityje ekonominis centras yra Taurag÷s rajono savivaldyb÷ (sukuriama
daugiau nei pus÷ prid÷tin÷s vert÷s bei daugiau nei pus÷ darbo vietų), o Jurbarkas pagal savo svarbą
gali būti lyginamas su Šilal÷s rajonu (abiejose savivaldyb÷se sukuriama šiek tiek mažiau nei penktadalis
apskrities prid÷tin÷s vert÷s, įdarbinama apie penktadalis dirbančiųjų).
Paveikslas 11. Svarbiausi ekonomikos sektoriai Jurbarko rajone (2007 m. duomenys)
100%
H Viešbučiai ir restoranai
MO Švietimas, sveikatos priežiūra ir kita
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40%
G Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Jurbarko rajone ekonomine ir socialine prasme svarbiausi yra 3 sektoriai: pramon÷, prekyba ir statyba.
Pramon÷s įmon÷s sukuria 30% savivaldyb÷s prid÷tin÷s vert÷s ir tokią pačią darbo vietų dalį.
Didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos srityje dirba 26% dirbančiųjų, šioje veikloje yra sukuriama 18%
prid÷tin÷s vert÷s. Statybos sektoriaus dalis prid÷tin÷je vert÷je – 28%, šioje veikloje dirba 15%
dirbančiųjų. 2009 m. duomenys tur÷tų atspind÷ti statybų sektoriaus svarbos maž÷jimą d÷l
ekonomikos sul÷t÷jimo ir sąstingio statybų rinkoje.
Lyginant su kitomis apskrities savivaldyb÷mis, Jurbarko rajone yra santykinai didel÷ statybų sektoriaus
(Jurbarko rajone – 28%, Taurag÷s apskrityje – 14%) bei žem÷s ūkio sektoriaus svarba (Jurbarko
rajone – 8%, Taurag÷s apskrityje – 5%), mažesn÷ reikšm÷ tenka prekybos įmon÷ms (Jurbarko rajone
jos sukuria 18 proc. prid÷tin÷s vert÷s, bendrai apskrityje – 29%).

veiklos sąnaudų dalį padengiančios pajamomis už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas. Tiriamų įmonių vykdoma
ekonomin÷ veikla apima visas ekonomin÷s veiklos rūšis, išskyrus žem÷s ūkio, finansinio tarpininkavimo bei viešojo
valdymo ir gynimo veiklas. Informacijos šaltinis – įmonių metin÷s ataskaitos.
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Paveikslas 12. Verslo sektoriuje sukuriamos prid÷tin÷s vert÷s pasiskirstymas pagal sektorius
(2007 m. duomenys)
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Šaltinis: Statistikos departamentas

1.2.3

Darbo rinka

Statistikos departamento duomenimis, Jurbarko rajone darbo j÷gą 2009 m. sudar÷ 14,9 tūkst. asmenų.
Darbo j÷ga atspindi bendrą darbuotojų pasiūlą, t.y. užimtuosius ir asmenis, ieškančius darbo. Nuo
2003 m. iki 2008 m. darbo j÷gos pasiūla Jurbarko rajone sparčiai maž÷jo – per 2002-2008 m.
sumaž÷jo 7,8 tūkst. arba 38%. 2008 m. buvo užfiksuotas darbo j÷gos padid÷jimas 1,9 tūkst. (15%).
Paveikslas 13. Darbo j÷ga, užimtieji ir bedarbiai Jurbarko rajone, tūkst. asmenų
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Neigiamos darbo j÷gos tendencijos 2002-2009 m. periodu buvo stebimos visose Taurag÷s apskrities
savivaldyb÷se. Tačiau darbo j÷gos maž÷jimo tempai Jurbarko rajono savivaldyb÷je buvo didžiausi:
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bendras sumaž÷jimas per laikotarpį Jurbarko rajone – 28%, Pag÷gių savivaldyb÷je – 20%, Šilal÷s
rajone – 18%, Taurag÷s rajone – tik 0,4%.
Jurbarko rajone gyventojų užimtumo lygis, išreikštas kaip užimtųjų ir darbingo amžiaus asmenų
santykis, 2009 m. siek÷ 59,7%, t.y. 22,8 procentinio punkto mažiau nei 2002 m. Vertinant šią
tendenciją reik÷tų atsižvelgti į tai, kad rodiklis atspindi oficialiąją užimtųjų/bedarbių/gyventojų
skaičiaus kitimo statistiką, jei gyventojas nedeklaruoja išvykimo arba dirba nelegaliai, tuomet šie
rodikliai neatsispindi pateiktuose duomenyse.
Paveikslas 14. Nedarbo lygis Taurag÷s apskrities savivaldyb÷se
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Nedarbo lygis, išreikštas kaip registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, Jurbarko
savivaldyb÷je praktiškai visą nagrin÷jamą laikotarpį buvo didžiausias tarp apskrities savivaldybių,
tačiau nedarbo lygio kitimo tendencijos sutapo. Per 2002-2008 m. nedarbo lygis Jurbarko rajone
sumaž÷jo nuo 17 iki 6%. 2009 m. buvo stebimas nedarbo padid÷jimas 4,6 punkto iki 10,6% (bendras
nedarbo lygis Taurag÷s apskrityje – 9,7%).

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

21

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBöS 2011-2015 METŲ STRATEGINIS PLöTROS PLANAS

1.2.4

Investicijos

Tiesiogin÷s užsienio investicijos
Vienas svarbiausių konkurencingumo rodiklių yra pritraukiamos tiesiogin÷s užsienio investicijos.
Valstyb÷s, regionai, miestai konkuruoja siekdami sudominti potencialius investuotojus, nes tiesiogin÷s
užsienio investicijos yra labai svarbi ekonomikos augimo prielaida. Užsienio investicijos yra siejamos
ne tik su finansavimo galimyb÷mis, bet ir su naujo „know-how“ diegimu, naujų rinkų ir veiklos
erdvių atsiradimu.
Tiesiogin÷s užsienio investicijos Jurbarko rajono savivaldyb÷je 2010 m. pradžioje sudar÷ 8,2 mln. Lt.
Jurbarko rajono savivaldyb÷ yra antras regionas Taurag÷s apskrityje pagal pritraukiamų užsienio
investicijų dydį – jam atitenka 17%, Taurag÷s rajono savivaldybei atitenka 82 %, o Pag÷gių ir Šilal÷s
rajonų savivaldyb÷ms – 1%.
Paveikslas 15. Tiesiogin÷s užsienio investicijos Taurag÷s apskrityje 2008 m.
17%
1%

Jurbarko r. sav.
Pag÷gių sav.
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Tiesiogin÷s užsienio investicijos vienam gyventojui Jurbarko rajono savivaldyb÷je 2010 metų
pradžioje sudar÷ 239 Lt vienam gyventojui. Pagal 1-am gyventojui tenkančių tiesioginių užsienio
investicijų apimtis Jurbarko rajono savivaldyb÷ 3 kartus atsilieka nuo Taurag÷s rajono savivaldyb÷s,
kuri yra ekonominis apskrities centras, bet daugiau nei 13 kartų aplenkia kitas šios apskrities
savivaldybes (Pag÷gių ir Šilal÷s r.).
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Paveikslas 16. Tiesiogin÷s užsienio investicijos vienam gyventojui, Lt
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Tiesiogin÷s užsienio investicijos vienam gyventojui Jurbarko rajone 2009-2010 metais maž÷jo – 2010
metų pradžioje jos sudar÷ 239 Lt, kas yra 44% mažiau, lyginant su 2009 metų rodikliu (427 Lt). Toks
TUI maž÷jimas buvo stebimas d÷l ekonomin÷s kriz÷s, kurią išgyvena visa šalis.
Detalios tiesioginių investicijų informacijos savivaldybių lygmeniu Statistikos departamentas
neskelbia, tačiau pagal prieinamą informaciją pažym÷tina, kad didžioji dalis apskrities tiesioginių
užsienio investicijų tenka Taurag÷s rajonui (82%), Jurbarko rajonui – 17%, likęs 1% tenka Šilal÷s r. ir
Pag÷gių savivaldyb÷ms. Įvertinus turimą informaciją apie tiesioginių investicijų pasiskirstymą
apskrityje ir Taurag÷s r. savivaldyb÷je, galima konstatuoti, kad Jurbarko savivaldyb÷je pagrindin÷ šalis
investuotoja yra Norvegija (apie 87% sukauptų investicijų), likusi dalis investicijų pritraukta iš
Rusijos, Vokietijos, Danijos, Švedijos. Analogiškai vertinant investicijų pasiskirstymą pagal
ekonomikos sektorius, išryšk÷ja, kad apie 55% Jurbarko rajone sukauptų tiesioginių užsienio
investicijų yra apdirbamojoje gamyboje.
Materialin÷s investicijos
Materialin÷s investicijos Jurbarko rajono savivaldyb÷je 2008 metais sudar÷ 84,8 mln. Lt. Jurbarko
rajono savivaldybei tenka 23,2% Taurag÷s apskrities ir 0,3% šalies materialinių investicijų, iš kurių
apie 25% buvo investuota į viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo sektorių ir
25% į elektros, dujų ir vandens tiekimo sektorių.
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Materialinių investicijų dydis Jurbarko rajono savivaldyb÷je iki 2008 metų nuolat augo, tačiau
prognozuojama, kad d÷l ekonomin÷s kriz÷s 2009-2010 metais tur÷tų būti stebimas jo sumaž÷jimas.
Paveikslas 17. Materialin÷s investicijos, mlrd. Lt
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Skaičiuojama, kad Jurbarko rajono savivaldyb÷je 1-am gyventojui tenka per 2427 Lt materialinių
investicijų, o tai yra daugiau nei 3 kartus mažiau nei šalies vidurkis.

1.2.5

Finansin÷ parama

Iki naryst÷s ES Lietuva gavo ES finansinę paramą pagal PHARE, ISPA ir SAPARD programas, taip
pat dvišalę Norvegijos Karalyst÷s programą, dalyvavo Europos bendrijų programose. Nuo 2004 m.
Lietuva prad÷jo gauti ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo paramą bei paramą
pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų pl÷tros priemonę. Šiuo metu taip pat gaunama parama pagal
Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos finansinius mechanizmus, vyksta pasirengimas Šveicarijos
paramos įsisavinimui.12
Pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (BPD) ir 2004-2006 m. Sanglaudos
fondo strategiją parama Lietuvai sudar÷ 5,9 mlrd. Lt. 2007–2013 m. ES struktūrin÷ parama Lietuvai

12

LR finansų ministerija (www.finmin.lt )
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skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regionin÷s pl÷tros bei Sanglaudos fondų pagal 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją (daugiau kaip 23 mlrd. litų).
Pagal 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją daugiausiai l÷šų bus skiriama
ekonomikos augimo (virš 10 mlrd. Lt) ir Sanglaudos skatinimo (virš 9 mlrd. Lt) veiksmų
programoms. Šiuo metu Jurbarko rajono savivaldyb÷je įgyvendinami 676 projektai, tai sudaro
25% nuo visų Taurag÷s apskrityje įgyvendinamų projektų. Daugiausia įgyvendinama projektų
transporto srityje (22 projektai, 54,74 mln. Lt) bei projektų, skirtų verslui skatinti (280 projektų, 35,04
mln. Lt).13

1.2.6

Aukštųjų technologijų sektorius

Taurag÷s apskrityje veikia 8 įmon÷s aukštųjų technologijų srityje. Trys iš jų (37%) yra įregistruotos
Jurbarko rajono savivaldyb÷je. Šis rodiklis yra labai mažas šalies mastu, nes sudaro tik 0,22%.
Jurbarko rajono savivaldyb÷je registruota 29% vidutiniškai aukštų technologijų srityje Taurag÷s
apskrityje veikiančių įmonių ir 0,37% Lietuvoje veikiančių įmonių.
Paveikslas 18. Ūkio subjektai aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų srityje (2009 m.
pradžioje)
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Šaltinis: Statistikos departamentas
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ES struktūrin÷ parama (www.esparama.lt )
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Aukštųjų technologijų sektoriuje veikia trys įmon÷s – viena įmon÷ užsiima kompiuterių
programavimo, konsultacine ir susijusia veikla, viena įmon÷ moksliniais tyrimais ir taikomąja veikla ir
vienos įmon÷s veikla priskiriama prie kitos gamybos.
Paveikslas 19. Aukštųjų technologijų srityje veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas (2009 m.
pradžioje)
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Lietuvoje visos šalies mastu yra skatinama aukštųjų technologijų pl÷tra, ypatingą d÷mesį skiriant jau
egzistuojančių aukštųjų technologijų gamybos šakų pl÷tojimui – biotechnologijai, mechatronikai,
lazerių technologijoms, informacin÷ms technologijoms, nanotechnologijoms ir elektronikai.
Paveikslas 20. Namų ūkių, naudojančių informacines technologijas, dalis, %
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Informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) sektorius Lietuvoje sparčiai auga, atveriamos
naujos globalaus bendravimo ir sąveikos galimyb÷s. Skaitmenin÷s komunikacijos keičia gyvenimo
būdą, darbo ir ūkin÷s veiklos sąlygas. Taurag÷s apskrityje šiek tiek mažiau nei pus÷ (41,6%) namų
ūkių turi asmeninius kompiuterius, dar didesn÷ dalis turi interneto prieigą (42,7%). Deja, pagal
informacinių technologijų naudojimą ši apskritis atsilieka nuo kitų Lietuvos apskričių.

1.2.7

Turizmas

Jurbarko rajone 2009 m. apsilank÷ 2,6 tūkst. turistų (turistas – asmuo, nors vieną naktį praleidęs
apgyvendinimo įstaigoje). Turizmo srautai rajone reikšmingai išaugo 2005 m., kuomet turistų skaičius
išaugo nuo 182 asmenų iki 2,3 tūkst. asmenų. Didžiausias turistų skaičius per 2004-2009 m. laikotarpį
buvo užfiksuotas 2007 m. – 3,8 tūkst., v÷liau kiekvienais metais maž÷jo – bendrai 2008-2009 m.
sumaž÷jo 1,2 tūkst. asmenų arba 31%.
Paveikslas 21. Turistų srautai Jurbarko rajone
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Turistams suteiktų nakvynių skaičiuje stebimos tos pačios raidos tendencijos: reikšmingai išaugo 2005
m. (nuo 408 nakvynių iki 3,4 tūkst.), pikas – 2007 m. (18,1 tūkst. nakvynių), o 2008-2009 m. stebimas
nakvynių skaičius sumaž÷jimas (per 2 metus sumaž÷jo 7,2 tūkst. arba 40%). 2009 m. duomenimis
Jurbarko rajono apgyvendinimo įstaigos suteik÷ 10,8 tūkst. nakvynių.
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Vidutin÷ viešnag÷ trukm÷ 2005-2007 m. ilg÷jo ir 2007 m. siek÷ 4,7 nakvyn÷s, tačiau 2008-2009
pasireišk÷ trump÷jimo tendencijos – vidutin÷ viešnag÷s trukm÷ sutrump÷jo iki 4,1 nakvyn÷s.
Paveikslas 22. Vidutin÷ viešnag÷s Jurbarko rajone trukm÷ (nakvynių skaičius)
6,0

5,0

4,0

Vidutin÷ viešnag÷s trukm÷

3,0

Vidutin÷ viešnag÷s trukm÷:
Lietuvos gyventojai
Vidutin÷ viešnag÷s trukm÷:
užsieniečiai

2,0

1,0

0,0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Šaltinis: Statistikos departamentas

Jurbarko rajone dominuoja vietiniai turistai (Lietuvos gyventojai) ir jų dalis nagrin÷jamu laikotarpiu
išaugo: 2004 m. Lietuvos gyventojai turistų skaičiuje sudar÷ 87% (nakvynių skaičiuje – 93%), 2009 m.
– 95% (nakvynių skaičiuje – 98%).
2009 m. vidutin÷ Lietuvos gyventojų viešnag÷ Jurbarko rajone truko 4,2 nakvyn÷s, o užsienio turistų
– 2 kartus trumpiau – 1,9 nakvyn÷s. Rodiklio dinamika rodo, kad atotrūkis tarp Lietuvos gyventojų ir
užsieniečių išryšk÷jo tik 2009 m. Iki 2008 m. užsieniečių apsistojimo Jurbarko rajone trukm÷ kasmet
ilg÷jo ir 2008 m. buvo artima vietinių gyventojų vidutinei viešnag÷s trukmei.
Paveikslas 23. Turizmo paklausos intensyvumas (nakvynių skaičius 100-ui gyventojų)
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Lyginant Taurag÷s apskrities savivaldybes pagal turizmo paklausos intensyvumą, išreikštą nakvynių
skaičiumi, tenkančiu 100-iui gyventojų, Jurbarko rajonas nuo 2007 m. pasižymi kaip patraukliausias
turizmo prasme. Tačiau 2008-2009 m. turizmo intensyvumas rajone sparčiai maž÷jo. 2009 m.
duomenimis Jurbarko rajone turizmo paklausos intensyvumas siek÷ 31,2 nakvynių/100-iui (2007 m.
– 50,7 nakvyn÷s) gyventojų ir 77% viršijo Taurag÷s apskrities vidurkį (2008 m. atotrūkis buvo 36%).
Turizmo pagyv÷jimą 2005 m. Jurbarko rajone galima sieti su tais metais išpl÷sta apgyvendinimo
infrastruktūra. 2005-2008 m. rajone apgyvendinimo įstaigų skaičius buvo pastovus – 6 įstaigos, 2008
m. prad÷jo veikti dar viena apgyvendinimo įstaiga (viso – 7 įstaigos). Vidutinis vietų skaičius
apgyvendinimo įstaigose rajone svyruoja apie 15-16 vietų. Bendrai vietų pasiūla 2008 m. buvo 111
vietų, t.y. beveik 3 kartus daugiau nei 2004 m.
Paveikslas 24. Apgyvendinimo įstaigų ir vietų skaičius Jurbarko rajone
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Vietų skaičius

8

120

7
100

6
80

5
4

60

3
40

2
20

1
0

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Šaltinis: Statistikos departamentas

Detaliau pažvelgus į įstaigų pasiskirstymą pagal tipą matosi, jog Jurbarko rajone didžiausia vietų
pasiūla yra 2-uose viešbučiuose, kur yra įrengtos 63 vietos (abu viešbučiai veikti prad÷jo 2005 m.).
Privataus apgyvendinimo sektoriuje veikia 4 objektai, kuriuose siūlomos 35 vietos, taip pat rajone
veikia 1 poilsio namai (13 vietų).
Apgyvendinimo infrastruktūros palyginimas Taurag÷s apskrities savivaldyb÷se rodo, kad nepaisant to,
kad Jurbarko rajone veikia didžiausias apgyvendinimo įstaigų skaičius, tačiau Taurag÷s rajono
įstaigose yra įrengta beveik tiek pat vietų, kaip ir Jurbarko rajone.
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Paveikslas 25. Apgyvendinimo infrastruktūros pasiūla Taurag÷s apskrities savivaldyb÷se
Įstaigų skaičius

Vietų skaičius

18

300

15

250
Taurag÷s apskritis

12

200

Jurbarko r. sav.
9

Pag÷gių sav.

150

Taurag÷s r. sav.
6

Šilal÷s r. sav.

3

100
50

0

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Šaltinis: Statistikos departamentas

2005-2006 m. Jurbarko rajono viešbučių vietų užimtumo lygis buvo gana žemas (šiek tiek viršijo
12%), tačiau 2007 m. šoktel÷jo iki 54,8% ir viršijo bendrą šalies ir apskrities rodiklį. 2008 m.
užimtumo lygis rajone sumaž÷jo iki 42,2%.
Paveikslas 26. Viešbučių vietų užimtumas, %
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Jurbarko rajone veikia Všį „Jurbarko turizmo informacijos centras“. Statistikos departamento
duomenimis, per 2009 m. šiame centre apsilank÷ 3 tūkst. asmenų (bendrai apskrityje – 5 tūkst.),
pastaruosius dvejus metus lankytojų skaičius augo apie 30% per metus. Šį augimą daugiausia lemia
šalies gyventojų susidom÷jimas (2007 m. Lietuvos gyventojai sudar÷ 60%, 2009 m. – 87%). Tarp
užsienio šalių gyventojų, kurie 2009 m. kreip÷si į turizmo informacijos centrą didžiausią dalį sudaro
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Vokietijos gyventojai, ženklią dalį taip pat sudaro asmenys, atvykę iš Estijos, Nyderlandų, Belgijos,
Jungtin÷s Karalyst÷s, Švedijos.
Jurbarko rajone turizmo potencialas yra siejamas su gamtos savitumu ir istoriniais-kultūriniais
paminklais, daug d÷mesio skiriama etninei kultūrai išsaugoti. Jurbarko rajonas gars÷ja renesansinio
stiliaus pilimis, dvarų ansambliais ir jų parkais, Nemuno gynybin÷s linijos fragmentais, vertingu
panemunių kraštovaizdžiu, kultūros vertyb÷mis. Daugiausia kultūros paveldo objektų yra vaizdingo
panemune vingiuojančio kelio Kaunas–Jurbarkas atkarpoje nuo Seredžiaus iki Jurbarko. Čia kas keli
kilometrai išsid÷stę piliakalniai, dvarų sodybos, pilys, bažnyčios ir kiti kultūrinę vertę ar visuomeninę
reikšmę turintys objektai. Šios unikalios krašto vertyb÷s, jas tinkamai prižiūrint ir populiarinant,
sudaro sąlygas Jurbarko rajone pl÷toti turizmą. Rajone gausu piliakalnių ir piliaviečių, yra Raudon÷s ir
Panemun÷s pilys ir jų parkai, Belvederio dvaras ir parkas, Veliuonos dvaro rūmai (Krašto istorijos
muziejus). Savivaldyb÷je yra V. Grybo memorialinis muziejus, P. Cvirkos memorialin÷ sodybamuziejus, dailinink÷s L. Meškaityt÷s gimtoji sodyba, yra įrengtas J. Stonio senovin÷s technikos
muziejus, Jurbarko krašto muziejus, Viešvil÷s kraštotyros muziejus, Senovinis uostas Smalininkuose.
Prie lankytinų objektų priskiriamos Šv. Jono Krikštytojo, Švč. Mergel÷s Marijos ÷mimo į dangų, Šv.
Jurgio, negotikin÷ Švč. Trejyb÷s bažnyčios.
Etnografiniu požiūriu Jurbarko rajono teritorija jungia trijų skirtingų etninių regionų žemes: nuo
Šventosios upelio į vakarus (Smalininkų ir Viešvil÷s seniūnijos) – šiaur÷s Skalva, lietuvininkų,
Mažosios Lietuvos kraštas, į šiaur÷s vakarus nuo Jurbarko – pietrytin÷s Karšuvos žem÷s, žemaitiškas
regionas, dabar priklausantis Eržvilko seniūnijai, likusiai rajono savivaldyb÷s daliai būdinga vakarų
aukštaičių kultūra. Dar galima apčiuopti etnografinių žemių ribas, architektūros skirtumus, tarmes,
tradicijas, papročius, gyvenimo būdo ypatumus, kulinarinio paveldo savitumus. Kraštas turtingas
savitos tradicin÷s kultūros. Tod÷l rajone daug d÷mesio skiriama etninei kultūrai išsaugoti.
Pagal UNESCO rekomendacijas Jurbarko rajone yra užregistruojami tradicin÷s kultūros puosel÷tojai
(asmenys), kurių yra apie 500, 36 tradicin÷s kultūros puosel÷tojų (kolektyvų, bendruomenių), 9 dar
gyvos tradicin÷s kultūros sritys ir rūšys, įgūdžiai, geb÷jimai, 17 rajone iki šiol išsaugotų tradicinių
švenčių, renginių.

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

31

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBöS 2011-2015 METŲ STRATEGINIS PLöTROS PLANAS

Jurbarko rajone yra šie turistiniai maršrutai:


Jurbarko krašto kulinarinio paveldo maršrutas,



Kultūrinio turizmo maršrutai „Valdovų keliu“, „Panemun÷s pilys ir dvarai“,



Autoturizmo maršrutai,



Vandens turizmo maršrutai „Žemyn upe“,



Dviračių turizmo maršrutas,



P÷sčiųjų maršrutas.

Siekiant pagerinti rajono turizmo infrastruktūrą ir padidinti patrauklumą, yra įgyvendinami šie
Jurbarko rajono savivaldyb÷s viešieji projektai:


Panemun÷s dviračių trasos Šakių ir Jurbarko rajonuose įrengimas. Projekto tikslas – gerinti
aktyvaus turizmo ir poilsio infrastruktūrą prie Nemuno, sudarant palankesnes sąlygas pl÷toti
aktyvų poilsį vasaros ir žiemos metu, pritraukiant papildomus į Lietuvą atvykstančiųjų turistų
srautus, konsoliduojant viešojo ir privataus sektoriaus galimybes. Projekto metu pl÷tojamos šios
veiklos: dviračių ir slidžių takų, nuomos punktų, poilsio ir atokv÷pio vietų, įskaitant informacijos
ir kitų statinių statyba. Projektu numatoma sujungti į vieną sistemą jau įrengtas Panemun÷s
dviračių trasos atkarpas Šakių bei Jurbarko rajonuose. Jurbarko rajone numatoma nutiesti
dviračių taką nuo Raudon÷s iki Seredžiaus.



Senojo miesto naujos galimyb÷s. Nemuno up÷s pakrant÷s Jurbarko mieste pritaikymas turizmo
infrastruktūrai. Projekto esm÷ – sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą Jurbarke, sujungiant
vandens turizmo maršrutą Nemunu su dviračių turizmo trasa „Nemuno dviračių kelias“ bei
pratęsiant dviračių turizmo trasą „Nemuno dviračių kelias“ per Jurbarko miesto teritoriją.
Vandens, dviračių ir automobilių transportu atvykstantys turistai pateks į suformuotą, išbaigtą
turistinį arealą, skirtą aktyviam poilsiui. Projekto parengtumo lygis: parengta galimybių studija
„Senojo miesto naujos galimyb÷s”, techninis projektas „Nemuno up÷s pakrant÷s Jurbarko
mieste p÷sčiųjų ir dviračių tako, prieplaukos pastato, inžinerinių tinklų, poilsio aikštelių statiniai“
bei investicinis projektas „Senojo miesto naujos galimyb÷s”.



Jurbarko dvaro parko šiaurin÷s oficinos pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai. Projekto
esm÷ – Jurbarko dvaro parko oficinų rekonstravimas ir pritaikymas viešajai turizmo
infrastruktūrai. Tai II-asis projekto etapas, kurio metu bus rekonstruojamas ir kultūrinio turizmo
reikm÷ms pritaikomas šiaurin÷s oficinos pastatas. Siekiant pl÷sti viešąją turizmo infrastruktūrą
Jurbarko mieste, rekonstruojant šiaurinę oficiną, bus sukurta infrastruktūra, leidžianti teikti
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turistams kompleksines paslaugas – informacijos teikimas (pietin÷je oficinoje įkurtas turizmo
informacijos centras), maitinimas (šiaurin÷s oficinos rūsyje numatytos patalpos kavinei, tam
planuojama panaudoti privačių investitorių l÷šas), konferencijos, pramogos ir kultūriniai
renginiai, nuoma bei daiktų saugojimas. I-ajame etape, gavus ES struktūrinių fondų paramą,
buvo įgyvendintas Jurbarko dvaro parko pietin÷s oficinos pritaikymo turizmo informacijos
centrui projektas. Jo metu iš paramos l÷šų rekonstruota pietin÷ oficina, taip pat parengta ir
technin÷ dokumentacija šiaurin÷s oficinos rekonstravimui.

1.3

Aplinka ir infrastruktūra

1.3.1

Savivaldyb÷s teritorija ir jos pasiskirstymas pagal paskirtį

Per nagrin÷jamą laikotarpį Taurag÷s apskrityje jokių administracinių perskirstymų nebuvo. Jurbarko
rajono plotas – 1507 kv.km, t.y. 34% apskrities ploto. 2009 m. gyventojų tankumas rajone siek÷ 23
gyv./kv.km., per 2002-2009 m. gyventojų tankumas sumaž÷jo 8%. Jurbarko rajone gyventojų
tankumas yra 20% mažesnis nei bendrai apskrityje (28,6 gyv./kv.km) bei 55% mažesnis nei
vidutiniškai šalyje (51,3 gyv./kv.km).
Paveikslas 27. Gyventojų tankumas, gyv./kv.km (2008 m.)
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Pagal paskirtį daugiausia Jurbarko rajono savivaldyb÷s žemę sudar÷: žem÷s ūkio paskirties žem÷ –
58% savivaldyb÷s teritorijos bei miškų ūkio paskirties žem÷ – 37%. Pagrindinę ur÷dijos miškų dalį
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sudaro didžiulis vientisas Karšuvos girių masyvas. Miškai suskirstyti į dvylika girininkijų. Pusę miškų
medyno sudaro spygliuočiai, likusi dalis – mišrūs bei lapuočiai miškai. Miškai patrauklūs ne tik
medžiotojams ar poilsiautojams, bet ir uogautojams, grybautojams. Krašto miškai turtingi įvairios
augmenijos ir gyvūnijos. Vakarin÷je rajono dalyje yra Viešvil÷s rezervatas, panemune, nuo Šilin÷s į
rytus driekiasi Panemunių regioninis parkas.
Paveikslas 28. Žem÷s fondo pasiskirstymas pagal tikslinę žem÷s naudojimo paskirtį, %
Konservacin÷s
paskirties žem÷;
0,5%

Kitos paskirties
žem÷; 3,8%

Vandens ūkio
paskirties žem÷;
1,5%

Miškų ūkio
paskirties žem÷;
36,6%

Žem÷s ūkio
paskirties žem÷;
57,5%

Šaltinis: Nacionalin÷ žem÷s tarnyba prie Žem÷s ūkio ministerijos

Lyginant Jurbarko rajono savivaldybę su kitomis Taurag÷s apskrities savivaldyb÷mis Jurbarko rajono
savivaldyb÷s žem÷s struktūra panaši į Šilal÷s r. ir Taurag÷s r. savivaldybę – apie 50-55% sudaro žem÷s
ūkio naudmenos ir 28-38% miškai. Pag÷gių savivaldyb÷se žem÷s ūkio naudmenos sudaro daugiau nei
70% teritorijos, o miškai – 17%.

1.3.2

Saugomos teritorijos

Remiantis Saugomų teritorijų valstyb÷s kadastro duomenimis, Jurbarko rajone yra užregistruotos 38
saugomos gamtin÷s teritorijos ir objektai: 22 valstybin÷s reikšm÷s, 6 savivaldybių lygmens ir 10
funkcinio prioriteto zonų lygmens. Papildomai rajone yra 25 „Natura 2000“ saugomos teritorijos.
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Paveikslas 29. Saugomos gamtin÷s teritorijos, %
Valstybin÷s; Funkcinio
prioriteto
4,60%
zonos; 1,86%

„Natura 2000"
teritorijos;
19,45%

Likusi miesto
teritorija;
74,09%

Šaltinis: Saugomų teritorijų valstyb÷s kadastras

Lyginant su kitomis Taurag÷s apskrities savivaldyb÷mis, pagal saugomų gamtinių teritorijų ir objektų
skaičių (įskaitant „Natura“ 2000), Jurbarko rajoną aplenkia Šilal÷s rajonas, kur yra užregistruota 70
tokių objektų, 24 iš jų yra valstybin÷s reikšm÷s (Jurbarko rajone – 63 objektai, 22 iš jų valstybin÷s
reikšm÷s). Taurag÷s rajono savivaldyb÷je viso yra 27 saugomi gamtiniai objektai (9 valstybin÷s
reikšm÷s), Pag÷gių savivaldyb÷je – 22 objektai (6 valstybin÷s reikšm÷s).
Žemiau lentel÷je pateikiamas Jurbarko rajono saugomų gamtinių teritorijų ir objektų sąrašas.
Lentel÷ 1. Saugomos teritorijos ir objektai Jurbarko r. savivaldyb÷je
Saugomos teritorijos

Kiekis

Plotas
savivaldyb÷je,
ha

Visas
plotas,
ha

VALSTYBINöS
Rezervatai

1

671,6

3218,92

Gamtiniai

Viešvil÷s valstybinis gamtinis rezervatas

1

671,6

3218,92

7

1949,38

3548,31

Geomorfologiniai

Kaskalnio geomorfologinis draustinis

1

902,76

903,22

Hidrografiniai

Mituvos hidrografinis draustinis

1

148,11

148,11

Botaniniai

Lapgirių botaninis draustinis

1

142,97

142,97

Zoologiniai

Dubysos ichtiologinis draustinis

1

116,28

421,47

Jūros ichtiologinis draustinis

1

220,31

1513,59

Balandin÷s telmologinis draustinis

1

160,26

160,26

Baužaičių telmologinis draustinis

1

258,68

258,68

12

-

-

Draustiniai

Telmologiniai
Gamtos paveldo objektai
Botaniniai

Avietiškių ąžuolas

1

Baublio ąžuolas
Gediminaičio ąžuolas

1
PRP

1
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Saugomos teritorijos

Gelgaudų ąžuolas

Kiekis

PRP

Globio ąžuolas

Visas
plotas,
ha

1
1

Milaičių ąžuolas
Papiškių ąžuolas

Plotas
savivaldyb÷je,
ha

1
PRP

Žvirblaukio ąžuolas

1
1

Grauž÷nų pušis

PRP

1

Raudon÷s liepa

PRP

1

Raudon÷s juodoji tuopa

PRP

1

Vidkiemio ąžuolų al÷ja

1

Regioniniai parkai

1
Panemunių regioninis parkas

Biosferos poligonai

1

10162,98
10162,98

0,33

2215,31

0,33

2215,31

22

-

-

6

-

-

6

-

-

10

2799,05

4903,69

Blinstrubiškio miško biosferos poligonas
Iš viso

4318,24
4318,24

SAVIVALDYBIŲ
Gamtos paveldo objektai
Botaniniai

Antkaln÷s ąžuolas

PRP

1

Domantų ąžuolas

PRP

1

Rūstekonių ąžuolas

PRP

1

Antkaln÷s liepa

PRP

1

Domantų kadagys

PRP

1

Domantų klevas

PRP

Iš viso

1

FUNKCINIO PRIORITETO ZONOS
Draustiniai
Geomorfologiniai

Botaniniai

Kraštovaizdžio

Antkaln÷s geomorfologinis draustinis

PRP

1

99,10

99,10

Armenos geomorfologinis draustinis

PRP

1

218,15

218,15

Kartupio geomorfologinis draustinis

PRP

1

144,87

144,87

Dubausio botaninis draustinis

PRP

1

10,40

10,40

Gystaus botaninis draustinis

PRP

1

149,13

149,13

Klangių botaninis draustinis

PRP

1

32,09

32,09

Šilin÷s botaninis draustinis

PRP

1

36,45

36,45

Nemuno kraštovaizdžio draustinis

PRP

1

1851,40

3833,12

Pilies kraštovaizdžio draustinis

PRP

1

23,58

23,58

Seredžiaus kraštovaizdžio draustinis

PRP

1

233,87

356,80

10

-

-

19

27310,25

49266,29

Armenos atodangos

1

218,15

218,15

Balandin÷s pelk÷

1

160,26

160,26

Baužaičių pelk÷

1

258,68

258,68

Dubysos up÷ žemiau Lyduv÷nų

1

116,16

1051,80

Gystaus up÷s sl÷nis

1

146,97

146,97

Iš viso
„NATURA 2000" TERITORIJOS
Buveinių apsaugai svarbios teritorijos

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

36

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBöS 2011-2015 METŲ STRATEGINIS PLöTROS PLANAS

Kiekis

Plotas
savivaldyb÷je,
ha

Visas
plotas,
ha

Karšuvos giria

1

22549,95

37193,63

Klangių pievos

1

32,09

32,09

Lapgirių miškas

1

142,97

142,97

Laukesa I

1

579,94

1187,10

Margupio kadagynas

1

25,25

25,25

Mituvos up÷s sl÷nis žemiau Paulių

1

148,11

148,11

Nemuno sl÷nis ties Kalveliais

1

445,15

445,15

Nemuno sl÷nis ties Pal÷kiais

1

421,30

597,17

Nemuno up÷ Panemunių regioniniame parke

1

386,87

952,94

Seredžiaus pievos

1

11,33

11,33

Šaltuonos up÷s sl÷nis

1

66,12

66,12

Šešuvio up÷ žemiau Pašešuvio

1

144,02

899,18

Šilin÷s apylink÷s

1

36,45

36,45

Viešvil÷s aukštupio pelkynas

1

1420,49

5692,95

6

2009,49

9571,71

1

0,33

2215,31

Dubysos up÷s sl÷nis

1

107,98

1117,02

Nemuno sl÷nio pievos tarp Raudon÷s ir Gelgaudiškio

1

261,77

759,66

Nemuno sl÷nio pievos ties Viešvile

1

595,20

595,20

Nemuno up÷s pakrant÷s ir salos tarp Kulautuvos ir
Smalininkų
Šesuvies ir Jūros up÷s sl÷niai

1

1035,92

3532,01

1

8,28

1352,51

25

-

-

63

-

-

Saugomos teritorijos

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos
Blinstrubiškio miškas

Iš viso
IŠ VISO
Šaltinis: Saugomų teritorijų valstyb÷s kadastras
PRP - Panemunių regioninis parkas

1.3.3

Užterštumas ir nuotekų valymas

Jurbarko rajono savivaldyb÷je bendras į atmosferą išmetamų teršalų kiekis iš stacionarių taršos
šaltinių 2008 metais sudar÷ 152,1 t. Nuo 2000 m. šis kiekis sumaž÷jo daugiau, nei 2 kartus. Vertinant
apskrities mastu, Jurbarko rajone yra išmetama 12% apskrities teršalų (2002 m. – 27%), didžiausia
dalis (72%) tenka Taurag÷s rajono apskričiai.
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Paveikslas 30. Teršalų emisija į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, t
500,0

452,2
450,0

384,7

379,6

400,0

349,7
350,0

335,1

324,6
296,2

300,0

251,4
250,0
200,0

152,1
150,0
100,0
50,0
0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Šaltinis: Statistikos departamentas

2008 m. duomenimis, Jurbarko rajone teršalų struktūroje kietosios medžiagos sudar÷ 10%, dujin÷s ir
skystosios medžiagos – 90% (anglies monoksidas – 75%, azoto oksidai – 13%). Pastaraisiais metais
stebimi ženklūs struktūriniai pokyčiai, daugiausiai susiję su sieros dioksido išmetimo maž÷jimu. Iki
2008 m. sieros dioksidas Jurbarko rajone buvo didžiausia teršalų rūšis (bendrame kiekyje sudar÷
daugiau nei 40%), tačiau 2006-2007 m. sieros dioksido išmetimas labai ženkliai sumaž÷jo, o 2008 m.
sudar÷ tik 0,5 t. (pvz., iki 2003 m. – virš 200 t).
Paveikslas 31. Teršalų išmetimas Taurag÷s apskrities savivaldyb÷se, t/gyv. (2008 m.)
30
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Lietuvos Respublika

20
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Jurbarko r. sav.

15

Pag÷gių sav.
Šilal÷s r. sav.

10

Taurag÷s r. sav.

5

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Šaltinis: Statistikos departamentas
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Lyginant su kitomis Taurag÷s apskrities savivaldyb÷mis, užterštumo mažinimas Jurbarko rajone
vertinamas teigiamai, nes užterštumo lygis savivaldyb÷je maž÷ja greičiau nei vidutiniškai apskrityje –
2002 m. Jurbarko rajone vienam gyventojui teko tiek pat teršalų, kiek ir vidutiniškai apskrityje, tačiau
iki 2008 m. Jurbarko rajone užtertumo lygis maž÷jo sparčiausiai ir 2008 m. duomenimis buvo
išmetama (vertinant vienam gyventojui) 2,2 karto mažiau teršalų nei vidutiniškai apskrityje.
Iki 2007 m. Jurbarko rajone vyravo išleidžiamų nuotekų did÷jimo tendencija – 2007 m. į paviršinius
vandenis savivaldyb÷je išleista 955 tūkst. kubinių metrų ūkio, buities ir gamybos nuotekų. 2008 m.
nuotekų išleidimas sumaž÷jo 26% ir siek÷ 704 tūkst. kubinių metrų.
Nuo 2005 m. savivaldyb÷je ženkliai pager÷jo nuotekų valymo rodikliai – jei 2002-2004 m. iki normos
išvalytos nuotekos sudar÷ 39-56%, tai nuo 2005 m. išvalytų nuotekų dalis viršija 90%, o 2008 m.
netgi siek÷ 98%.
Paveikslas 32. Nuotekų išleidimas Jurbarko rajono savivaldyb÷je (tūkst. kubinių metrų)
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Šaltinis: Statistikos departamentas

1.3.4

Susisiekimo sistema

Vietin÷s reikšm÷s automobilių kelių ilgis Jurbarko rajono savivaldyb÷je siekia 1033 km. Iš jų 90%
sudaro keliai su danga.
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Jurbarko rajono savivaldyb÷je per pastarąjį dešimtmetį automobilizacijos lygis išaugo daugiau nei 1,3
karto, registruotų kelių transporto priemonių skaičius nuo 2001 metų išaugo 33%.
Paveikslas 33. Lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Augant automobilizacijos lygiui viešasis transportas apleidžia tur÷tas pozicijas ir maž÷ja keleivių
pervežimai. Fiziškai ir morališkai susid÷v÷jusios visuomeninio transporto priemon÷s ir maršrutinio
tinklo eismo organizacija neleidžia tik÷tis pakankamai patogios, šiuolaikin÷s ir konkuruojančios
paslaugos. Visuomeninis transportas rajono kelionių struktūroje yra vienas iš svarbiausių, nes jo
poveikis aplinkai, poreikis infrastruktūrai ir stov÷jimui yra nepalyginamai mažesnis nei lengvųjų
automobilių. Šiuo transportu aptarnaujama nemaža dalis socialiai remtinų gyventojų.

1.3.5

Saugumas

Statistikos departamento duomenimis, Jurbarko rajone 2009 m. buvo užregistruotos 733
nusikalstamos veiklos. Nusikatamų veiklų skaičiaus dinamika neturi vienos kitimo krypties, per 20022009 m. laikotarpį mažiausias nusikalstamų veiklų skaičius buvo 2007-2008 m. (~500), tačiau per
2009 m. nusikalstamų veiklų skaičius padid÷jo 44% ir siek÷ 733. 92-93% veiklų yra klasifikuojami
kaip nusikaltimai, likusi dalis – baudžiamieji nusižengimai.
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Paveikslas 34. Nusikalstamumo rodikliai Taurag÷s apskrities savivaldyb÷se
100 tūkst. gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų
veikų
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Žvelgiant į nusikaltimų pasiskirstymą pagal rūšį, išryšk÷ja, kad 40-50% nusikaltimų yra įvairios
vagyst÷s. Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų dalis pastaraisiais metais išaugo – jei 2003 m. jie sudar÷
1%, tai 2007-2008 m. – 7-8%. Lyginant nusikalstamumo lygį tarp apskrities savivaldybių, naudojamas
santykinis rodiklis – nusikalstamų veiklų skaičius tenkantis 100 tūkst. gyventojų. Jurbarko rajone 2008
m. duomenimis 100-ui tūkst. gyventojų teko 1457 registruotos nusikalstomos veikos, t.y. žemiausias
nusikalstamumo lygis apskrityje: Pag÷gių savivaldyb÷je – 2970 veiklų, Taurag÷s r. – 1869 veiklos,
Šilal÷s r. – 1482 veiklos. Jurbarko rajone nusikalstamumo lygis yra 37% žemesnis nei šalyje bei 17%
žemesnis nei bendrai Taurag÷s apskrityje.
Jurbarko rajono savivaldyb÷je nuo 2006 m. ištiriama daugiau nei pus÷ nusikalstamų veiklų, 2009 m.
buvo ištirta net 55% nusikalstamų veiklų, tai yra didžiausia dalis per visą duomenų rinkimo laikotarpį
(Statistikos departamente skelbiami duomenys nuo 2004 m.). Visose Taurag÷s apskrities
savivaldyb÷se nusikalstamų veiklų ištyrimo lygis yra didesnis nei vidutiniškai šalyje. Jurbarko rajonas
pagal šį rodiklį 2009 m. nusileido tik Šilal÷s rajonui, tačiau kaip rodo 2004-2008 m. duomenys ši
pozicija n÷ra pastovi.
2005-2008 m. duomenys rodo, kad Taurag÷s apskrityje buvo santykinai aukštas nepilnamečių
nusikalstamumo lygis – jei bendrai šalyje nepilnamečių padarytų veiklų santykis su ištirtomis
veiklomis svyravo apie 12-13%, tai Taurag÷s apskrityje šis lygis siek÷ 17-23%. 2009 m. santykinis
nepilnamečių nusikalstamumas sumaž÷jo tiek bendrai šalyje, tiek apskrityje – atitinkamai sudar÷ 11 ir
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14%. Jurbarko rajone 2009 m. duomenimis nepilnamečių padarytos veiklos sudar÷ 10%, lyginant su
2008 m. ši dalis sumaž÷jo perpus (2005-2008 m. rodiklis svyravo 17-23% intervale).

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

42

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBöS 2011-2015 METŲ STRATEGINIS PLöTROS PLANAS

2.

JURBARKO RAJONO VIZIJA IKI 2025 METŲ

Vizija gali būti apibr÷žta kaip atitinkamos valdymo srities idealizuota būkl÷, kurios siekiama ilgalaik÷je
perspektyvoje. Jurbarko rajono vizija pagal 2004 m. patvirtintą Jurbarko rajono strateginį
pl÷tros planą:
Jurbarko rajonas – klestintis, svetingas, aplinką tausojančių pilių ir aktyvaus poilsio prie Nemuno
kraštas.
Vertinant Jurbarko rajono ateitį buvo atliktos apklausos:
•

Jurbarko rajono savivaldyb÷s gyventojų ir bendruomeninių organizacijų sociologin÷ apklausa
apie esamą rajono savivaldyb÷s ekonominę ir socialinę situaciją bei gyvenamosios aplinkos
kokybę;

•

Jurbarko rajono savivaldyb÷s administracijos darbuotojų ir tarybos narių apklausa, kurios tyrimo
dalyviai patraukliausiai įvertinimo teiginius, susijusius su Jurbarko rajono saugumu, aktyviais
gyventojais ir išnaudotu turistiniu potencialu, tai yra, Jurbarko rajonas 2025 metais labiausiai
matomas kaip „saugus ir patogus gyventi“, „saugi ir aktyvi bendruomen÷“ bei „pritaikyta
turizmui Nemuno krašto istorin÷, kultūrin÷ ir gamtin÷ aplinka“:

Jurbarko rajonas –
saugi ir aktyvi bendruomen÷, kokybiška ir patogi gyventi gyvenamoji
aplinka, konkurencinga rajono ekonomika su pritaikyta turizmui
Nemuno krašto istorine, kultūrine ir gamtine aplinka
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3.

JURBARKO RAJONO PLöTROS SRITYS

Atlikus Jurbarko rajono savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano ir jo įgyvendinimo per 2006-2008
metus ekspertinį įvertinimą, pl÷tros plano įgyvendinimo rezultatų, poveikio ir pasekmių 2006-2008
metais statistinę analizę, gyventojų ir bendruomeninių organizacijų sociologinę apklausą, išsiaiškinant
jų pasitenkinimo lygį rajono strateginiais pokyčiais, išanalizavus įvairių lygių programinius
dokumentus išsiaiškinant pl÷tros strateginių krypčių, priemonių ir finansavimo šaltinių bei
intensyvumo pokyčius, ir atlikus rajono savivaldyb÷s seniūnijų socialinį – ekonominį identifikavimą,
buvo nustatyta pl÷tros plano hierarchija:
Paveikslas 35. JRSPP hierarchija

1.1.1.1.
1.1.1.
1.1.
1.

x.

1.1.1.2.
1.1.1.x.

1.1.x.

1.1.x.x.

1.x.

1.x.x.

1.x.x.x.

x.x.

x.x.x.

x.x.x.x.

Revizuoti prioritetai, tikslai, uždaviniai bei priemon÷s, nustatyti JRSPP pl÷tros strategin÷s sritys:

I.

Saugi ir aktyvi bendruomen÷

II.

Kokybiška ir patogi gyvenamoji aplinka

III.

Konkurencinga rajono ekonomika

IV.

Efektyvi rajono savivalda
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Lentel÷ 2. JRSPP pl÷tros sritys ir tikslai.
Nr.

1.

Sritis

SAUGI IR AKTYVI
BENDRUOMENö

Nr.
1.1

Puosel÷ti rajono kultūrines ir sporto tradicijas

1.2

Užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo
įstaigose

1.3
1.4

2.

KOKYBIŠKA IR PATOGI
GYVENAMOJI APLINKA

2.1
3.1

3.

4.

KONKURENCINGA RAJONO
EKONOMIKA

EFEKTYVI RAJONO
SAVIVALDA

Tikslas

Užtikrinti rajono gyventojams kokybiškų sveikatos

priežiūros paslaugų teikimą
Mažinti socialinę atskirtį rajone vykdant socialin÷s

paramos politiką
Kokybiškai prižiūr÷ti ir racionaliai pl÷toti rajono

infrastruktūros objektus
Sudaryti geras verslo sąlygas ir palankią investicijoms

aplinką

3.2

Teikti kokybiškas ir gausias turizmo paslaugas

3.3

Gerinti žem÷s naudmenų būklę, skatinti kaimo pl÷trą

4.1

Užtikrinti sklandų savivaldyb÷s institucijų darbą
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3.1

I sritis. Saugi ir aktyvi bendruomen÷

JRSPP I sritis. „Saugi ir aktyvi bendruomen÷“ atitinka 2006-2015 metų JRSPP I –ą prioritetą
„Saugios ir aktyvios bendruomen÷s kūrimas“ ir yra detalizuojama į šiuos tikslus ir uždavinius:
Lentel÷ 3. JRSPP I srities tikslas ir uždaviniai.
Nr. Tikslas
Nr.
Puosel÷ti rajono kultūrines ir sporto
1.1
1.1.1
tradicijas
Užtikrinti sklandų ugdymo procesą
1.2
1.2.1
rajono ugdymo įstaigose
Užtikrinti rajono gyventojams
1.3.1
1.3 kokybiškų sveikatos priežiūros
1.3.2
paslaugų teikimą
Mažinti socialinę atskirtį rajone vykdant
1.4
1.4.1

socialin÷s paramos politiką

Uždavinys
Modernizuoti kultūros ir sporto infrastruktūrą
Gerinti ugdymo paslaugų ir ugdymo sąlygų kokybę
Vykdyti kryptingą visuomen÷s sveikatinimo veiklą
Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą ir gerinti kokybę
Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų
prieinamumą

Kiekvienam tikslui pasiekti yra numatyti uždaviniai ir priemon÷s.
1.1 tikslui „Puosel÷ti rajono kultūrines ir sporto tradicijas“ siekti plane numatoma modernizuoti
kultūros ir sporto infrastruktūrą - rekonstruoti buvusį "Klevelio" pradin÷s mokyklos pastatą,
pritaikant jį viešajai bibliotekai, renovuoti, rekonstruoti ir/ar remontuoti kultūros centrų ir
bendruomen÷s namų patalpas, rekonstruoti Jurbarko kultūros centrą.
1.2 tikslui „Užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo įstaigose“ siekti iškelti trys
uždaviniai: gerinti ugdymo paslaugų ir ugdymo sąlygų kokybę - pl÷toti ir vystyti bendradarbiavimą
švietimo (edukacijos) srityje, steigti seniūnijų teritorijose universalius daugiafunkcinius centrus,
rekonstruoti ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
1.3 tikslui „Užtikrinti rajono gyventojams kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą“
pasiekti JRSPP iškeliami uždaviniai: vykdyti kryptingą visuomen÷s sveikatinimo veiklą – t.y. pl÷toti
infrastruktūrą bendradarbiaujant sveikatinimo švietimo srityje; didinti asmens sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą ir gerinti kokybę – įdiegti vieningą informacinę sistemą Jurbarko ir
Kaliningrado miestų sveikatos priežiūros įstaigose, rekonstruoti ir remontuoti ASPI patalpas,
atnaujinti ASPI medicininius baldus ir gydomąją bei diagnostinę įrangą.
1.4 tikslas „Mažinti socialinę atskirtį rajone vykdant socialin÷s paramos politiką“ apima socialinių
paslaugų kokyb÷s ir jų prieinamumo gerinimą – nakvyn÷s namų įdiegimas, socialinio būsto įrengimas,
pritaikant jam patalpas, esančias Jurbarko miste.
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3.2

II sritis. Kokybiška ir patogi gyvenamoji aplinka

JRSPP II sritis. „Kokybiška ir patogi gyvenamoji aplinka“ atitinka 2006-2015 metų JRSPP II –o
prioriteto „Aplinką tausojančių verslų pl÷tra“ 2.1 tikslą „Tobulinti susisiekimo infrastruktūrą“ ir yra
detalizuojama į šiuos tikslus ir uždavinius:
Lentel÷ 4. JRSPP II srities tikslas ir uždaviniai.
Nr. Tikslas
Nr.
Uždavinys
Kompleksiškai pl÷toti miesto urbanistinę, miestelių ir kaimų
2.1.1
infrastruktūrą
2.1.2 Planuoti Jurbarko rajono teritorijos pl÷trą
Kokybiškai prižiūr÷ti ir
Rekonstruoti ir pl÷toti vietin÷s reikšm÷s gatves, kelius ir kelio
2.1.3
2.1 racionaliai pl÷toti rajono
statinius
infrastruktūros objektus
Pl÷toti rajono nuotekų valymo tinklus, vandentvarkos ir
2.1.4
šilumos ūkio sistemas
Išvalyti užterštas gamtines teritorijas ir pašalinti rizikos
2.1.5
veiksnius, keliančius gr÷smę aplinkai

Pagal JRSPP II-os srities „Kokybiška ir patogi gyvenamoji aplinka“ 2.1 tikslui „Kokybiškai prižiūr÷ti
ir racionaliai pl÷toti rajono infrastruktūros objektus“ pasiekti iškelti tokie uždaviniai:
Kompleksiškai pl÷toti miesto urbanistinę, miestelių ir kaimų infrastruktūrą – pl÷toti ir atnaujinti
kaimo infrastruktūrą, rekonstruoti daugiabučius namus Jurbarko miesto teritorijose apribotose
Nemuno ir kt. gatv÷mis, bei V.Kudirkos ir kt. gatv÷mis, kompleksiškai sutvarkyti Jurbarko miesto
urbanistinę infrastruktūrą, vykdyti kaimo gyvenviečių infrastruktūros gerinimo projektus;
Planuoti Jurbarko rajono teritorijos pl÷trą - parengti Jurbarko rajono seniūnijų centrų ir
perspektyviausių gyvenviečių bendruosius planus, miesto želdinių ir lietaus nuotekų specialiuosius
planus, parengti Jurbarko miesto kvartalo, apriboto Sodų, Eržvilko ir V÷jų gatv÷mis, detalųjį planą;
Rekonstruoti ir pl÷toti vietin÷s reikšm÷s gatves, kelius ir kelio statinius- įrengti asfalto dangą ir
šaligatvį Vytauto Didžiojo, Liepų, V.Kudirkos gatv÷se, suprojektuoti ir rekonstruoti Jurbarko miesto
Gedimino gatvę, įrengti asfalto dangą Jurbarko rajono keliuose;
Pl÷toti rajono nuotekų valymo tinklus, vandentvarkos ir šilumos ūkio sistemas- įrengti nuotekų
valymo įrenginius, renovuoti ir išpl÷toti vandentiekio ir nuot÷kų tinklus Pilies I gyvenviet÷je;
Išvalyti užterštas gamtines teritorijas ir pašalinti rizikos veiksnius, keliančius gr÷smę aplinkai sutvarkyti buvusią kuro bazę Jurbarko miesto pramon÷s teritorijoje, senų pesticidų sand÷lius,
esančius Pamituvio I ir Kybartų kaimuose.
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3.3

III sritis. Konkurencinga rajono ekonomika

JRSPP III sritis. „Konkurencinga rajono ekonomika“ atitinka 2006-2015 metų JRSPP II –o prioriteto
„Aplinką tausojančių verslų pl÷tra“ tikslus „Gerinti verslo sąlygas ir kurti palankią investicijoms
aplinką“ ir „Skatinti modernios pramon÷s, paslaugų ir netradicinių verslų vystymąsi“, III-čią
prioritetą „Nemuno krašto istorin÷s, kultūrin÷s ir gamtin÷s aplinkos pritaikymas turizmui“ ir IV-ą
„Konkurencingo žem÷s bei miškų ūkio vystymas ir gyvenimo kokyb÷s kaime gerinimas“.
JRSPP III sritis. „Konkurencinga rajono ekonomika“ yra detalizuojama į šiuos tikslus ir uždavinius:
Lentel÷ 5. JRSPP III srities tikslas ir uždaviniai.
Nr. Tikslas
Nr.
Uždavinys
3.1.1 Sudaryti palankias sąlygas investicijoms
Sudaryti geras verslo sąlygas ir
3.1
palankią investicijoms aplinką 3.1.2 Užtikrinti verslo paramos pl÷trą
Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo
3.2.1
reikm÷ms
Teikti kokybiškas ir gausias
3.2
3.2.2 Sukurti turizmo infrastuktūrą paveldo objektų teritorijose
turizmo paslaugas
3.2.3 Didinti turizmo paslaugų ir produktų įvairovę ir kokybę
Gerinti žem÷s naudmenų būklę, 3.3.1 Rekonstruoti melioracijos statinius
3.3
skatinti kaimo pl÷trą
3.3.2 Sudaryti palankias sąlygas žem÷s ir miškų ūkio vystymui

JRSPP numatyta 3.1 tikslo „Sudaryti geras verslo sąlygas ir palankią investicijoms aplinką“ siekti
sudarant sąlygas palankias sąlygas investicijoms - užtikrinant informacijos apie jurbarko rajoną sklaidą
ir rengiant bei remiant įvairius renginius, skatinančius verslo ryšių pl÷trą; užtikrinant verslo paramos
pl÷trą smulkiam ir vidutiniam verslui.
3.2 tikslą „Teikti kokybiškas ir gausias turizmo paslaugas“ numatyta įgyvendinti pritaikant gamtos ir
kultūros paveldo objektus turizmo reikm÷ms – planuojama renovuoti Panemun÷s pilies kompleksą
bei sutvarkyti ir pritaikyti poilsiui Jurbarko rajono rekreacines teritorijas; sukuriant turizmo
infrastuktūrą paveldo objektų teritorijose – t.y. pl÷toti turizmo ir rekreacinę infrastruktūrą
panaudojant ir išsaugant parkų kultūros paveldo ir gamtos resursus, sutvarkyti Jurbarko rajono
vandens telkinių pakrantes ir pagerinti vandens telkinių ekologinę ir (arba) cheminę būklę, skatinti
atvykstamąjį ir vietos turizmą; Turizmo paslaugų ir produktų įvairov÷s ir kokyb÷s didinimo
uždaviniui numatytos priemon÷s - remti ir skatinti turizmo paslaugų teik÷jų dalyvavimą verslo
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parodose ir mug÷se, sistemingai rengti naujus turizmo maršrutus ir numatyti rinkodarines priemones
jiems viešinti, atnaujinti ir išleisti turistams ir lankytojams skirtus informacinius leidinius.
3.3 tikslą „Gerinti žem÷s naudmenų būklę, skatinti kaimo pl÷trą“ planuojama įgyvendinti
rekonstruojant melioracijos statinius - rengti ir vykdyti melioracijos ir dirvų kalkinimo projektus,
kompensuojant dalį jų vykdymo išlaidų; bei sudarant palankias sąlygas žem÷s ir miškų ūkio vystymui modernizuoti žem÷s ūkio produktų gamybą bei restruktūrizuoti pusiau natūrinius ūkius,
pasinaudojant ES parama, bei padengti dalį paraiškos bei miško želdinimo projekto rengimo išlaidų
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3.4

IV sritis. Efektyvi rajono savivalda

JRSPP III sritis. „Efektyvi rajono savivalda“ yra naujai sukurta sritis.
Lentel÷ 6. JRSPP IV srities tikslas ir uždaviniai.
Nr
Tikslas
Nr.
Uždavinys
.
Užtikrinti sklandų savivaldyb÷s
4.1
4.1.1 Tobulinti vidaus administravimą ir gyventojų aptarnavimą

institucijų darbą

Pagal JRSPP IV-os srities „Efektyvi rajono savivalda“ 4.1 tikslas „Užtikrinti sklandų savivaldyb÷s

institucijų darbą“ turi vienintelį su savivaldos gerinimu susijusį uždavinį tobulinti vidaus
administravimą ir gyventojų aptarnavimą ir su juo susijusias tokias priemones kaip: gerinti Jurbarko
rajono savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacinius geb÷jimus, tobulinti strateginio
planavimo sistemą, įdiegti elektronines paslaugas GIS pagrindu, finansų valdymo sistemą (FVS),
viešinti Savivaldyb÷s tarybos sprendimus elektroniniu būdu.

JRSPP priemon÷s, jų aprašymas ir atsakomyb÷, kiekvienų metų reikiamos l÷šos ir jų šaltiniai
bei pametiniai įgyvendinimo rodikliai yra pateikti „JSRPP 2010” faile Excel formatu:
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Paveikslas 36. JRSPP finansavimo šaltiniai, l÷šos ir priemonių įgyvendinimo matavimo rodikliai.
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4.

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBöS LöŠŲ POREIKIS 2011-2015 METAMS

JRSPP 2011-2015 metų priemon÷ms įgyvendinti planuojama 502.986,6 tūkst. Lt.
Lentel÷ 7. JRSPP l÷šų poreikis 2011 – 2015 metams.
Finansavimo šaltiniai
Pavadinimas
Savivaldyb÷s biudžetas
Savivaldyb÷s biudžetas (koofinansavimas)
Valstyb÷s kapitalo investicijų programa
Europos Sąjungos parama
Kelių priežiūros ir pl÷tros programa
Valstyb÷s biudžetas
Gyventojų
Miškų ur÷dija
Ne savivaldyb÷s įtakos

Suma

L÷šos 2011-2015 (tūkst. lt)
Trumpinys

2011

2012

2013

2014

2015

Suma

SB
SB(KF)
VIP
ES
KPPP
VB
Gyventojų l÷šos
MU
ES (dail÷s akademijai)

101,3
17.428,1
1.383,6
117.780,1
3.723,0
795,2
1.058,2
0,0
0,0

85,5
31.083,9
1.383,8
188.837,5
3.723,0
1.003,2
397,0
0,0
0,0

333,4
16.020,5
1.383,6
100.238,6
5.369,6
696,9
397,0
0,0
0,0

332,6
0,0
0,0
2.000,0
5.369,6
240,0
0,0
0,0
0,0

333,7
0,0
0,0
2.000,0
5.369,8
240,0
0,0
0,0
0,0

1.186,5
63.633,7
4.151,0
397.461,1
23.555,0
2.975,3
1.852,2
1.600,0
6.571,7

142.269,5

226.513,9

124.439,6

7.942,2

7.943,5

502.986,6

Paveikslas 37. JRSPP finansavimo šaltiniai – savivaldyb÷s biudžetas – faktas (2008-2010)/ prognoz÷s
(2011-2015).

Jurbarko rajono savivaldyb÷s biužetas 2008 metais buvo 82.859,7 tūkst. Lt., 2009 metais 86.598,9
tūkst. Lt. (t.y. 4,5% augimas). 2010 metų patvirtintas biudžetas 65.641,3 tūkst. Lt. (24,2 % mažiau
lyginant su 2009 metų SB). 2011 metais prognozuojamas 3% augimas (67.610,5 tūkst. lt.) ir 20122015 metais po 4% kasmet. 2015 metais proignozuojamas 79.094,8 t8kst. Lt. savivalsdyb÷s biudžetas.
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Paveikslas 38. JRSPP finansavimo šaltiniai – pl÷tros plano 2011-2015 metų l÷šų suvestin÷.

Jurbarko rajono savivaldyb÷ planuoja skirti 2011 metais 148.841,2 tūkst.lt. pl÷tros plano priemon÷ms.
2012 metais – 226.513,9 tūkst.lt. T.y. 52,2% augimas lyginant su planuojamomis 2011 metų l÷šomis.
2013 metais 124.439,6 tūkst.lt. – 45,1% mažiau. 2014 metais 7.942.2 – 93,6% ir 2015 metais 7.943,5.
Žemiau yra peteikiama JRSPP l÷šų suvestin÷ pagal finansavimo šaltinius procentais ir tūkst.lt.
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Paveikslas 39. JRSPP finansavimo šaltinių l÷šos (procentais).
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Paveikslas 40. JRSPP finansavimo šaltinių l÷šos (tūkst. Lt).
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