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ĮVADAS
Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano rengimo teisinė aplinka
Šis darbas parengtas vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2004 m.
sausio 22 d. sprendimu Nr. T2-14 „Dėl Jurbarko miesto bendrojo plano rengimo“ ir
2004 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko miesto teritorijos bendrojo
plano rengimo darbų programos patvirtinimo“ bei 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr.
T2-88 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos ir Jurbarko miesto teritorijos
bendrųjų planų rengimo darbų programų patvirtinimo“, 2007-09-27 Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-300 „Dėl Jurbarko miesto bendrojo plano
erdvinės raidos koncepcijos aprobavimo“ buvo patvirtinta Jurbarko miesto bendrojo
plano dalis – teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija, kuria vadovaujantis
rengiami, detalizuojami bendrojo plano sprendiniai.
Jurbarko miesto teritorijos bendrasis planas rengiamas remiantis planavimo sąlygomis
bei remiantis Lietuvos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis ir kitais
norminiais dokumentais reglamentuojančiais planavimą, o taip pat 2004-06-26 sutartimi
Nr. 56/G1-89 bei 2006-09-26 papildomu susitarimu Nr. G1-148.
Planavimo sąlygos, kuriomis remiantis ruošiamas Jurbarko miesto teritorijos bendrasis
planas:
• Jurbarko miesto teritorijos bendrajam planui rengti planavimo sąlygomis 200406-17 Nr. 02-05, patvirtintomis Tauragės apskrities viršininko;
• Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento išduotomis planavimo
sąlygomis bendrojo planavimo dokumentui rengti 2006-12-01 Nr. 751;
• Panemunių regioninio parko direkcijos išduotomis Jurbarko rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano rengimo sąlygomis 2004-05-03 SR. Nr. 04-45;
• Kultūros vertybių apsaugos departamento Tauragės teritorinio padalinio
viršininko patvirtintomis planavimo sąlygomis rajono lygmens bendrojo
planavimo dokumentams rengti 2004-06-01 Nr.1;
• Tauragės visuomenės sveikatos centro Jurbarko filialo išduotomis sąlygomis
bendriesiems planams 2004-06-15 Nr. 304;
• Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotomis
sąlygomis bendriesiems planams rengti 2004-06-02 Nr. SS-89;
• Valstybinės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos raštu 2004-06-15 Nr. 668
dėl sąlygų bendriesiems planams rengti;
• Akcinės bendrovės „Vakarų skirstomieji tinklai“ raštu 2004-06-01 Nr. 270504420 dėl techninių sąlygų Jurbarko rajono teritorijos bendrajam planui rengti;
• Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ raštu 2004-06-14 Nr. 7-432-734 dėl
planavimo sąlygų bendriesiems planams rengti;
• Uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“raštu 2004-06-01 Nr. 115 dėl
techninių sąlygų bendriesiems planams rengti;
• Akcinės bendrovės „Lietuvos telekomas“ raštu 2004-06-01 Nr. 03-2-06-3 dėl
sąlygų bendriesiems planams rengti.
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Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano rengimo eiga, sąsajos su
aukštesnio lygmens planavimo dokumentais
Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame,
atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos
teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai
(LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMAS 1995 m.
gruodžio 12 d. Nr. I-1120 Vilnius. Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m. gegužės 1 d.).
Bendrasis planas – svarbiausias miesto teritorijų planavimo dokumentas, sprendžiantis
darnaus vystymo uždavinius, įgyvendinantis miesto viziją ir plėtros prioritetus.
Bendrojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai:
1. parengiamasis;
2. teritorijų planavimo dokumento rengimo;
3. sprendinių pasekmių vertinimo;
4. baigiamasis.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą sudaro esamos būklės analizės stadija,
koncepcijos rengimo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija. 2007m. atlikus
Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano esamos būklės analizę, buvo pereita prie
antrosios rengimo etapo stadijos – teritorijos vystymo koncepcijos. Rengiant Jurbarko
miesto teritorijos bendrojo plano koncepciją buvo remiamasi Europos Sąjungoje
visuotinai priimta tvaraus (tausojančio ir subalansuoto) vystymosi ideologija. Tam, kad
nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas Jurbarko miesto teritorijos vystymo
koncepcijos įgyvendinimo pasekmes aplinkai, buvo atliktas strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo metu buvo konsultuotasi
su tam tikromis valstybės ir savivaldybės institucijomis, visuomene, buvo atsižvelgta į
šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus. 2007-09-27
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-300 „Dėl Jurbarko miesto
bendrojo plano erdvinės raidos koncepcijos aprobavimo“ buvo patvirtinta Jurbarko
miesto bendrojo plano dalis – teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija.
Ilgalaikė miesto teritorijos subalansuotos plėtros koncepcija buvo parengta 20-čiai
metų. Detalizuoti Jurbarko miesto teritorijos vystymo sprendiniai rengiami 10-ties metų
laikotarpiui – iki 2017 metų. Sprendinių konkretizavimo stadijoje pagrindiniai bendrojo
plano uždaviniai yra:
1. nustatyti miesto teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir
jos ypatumus, teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;
2. tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę
erdvinę kompoziciją;
3. numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti
bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą;
4. plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą
infrastruktūrą;
5. nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus,
nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose
apribojimus;
6. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą,
kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos
ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

9

7. rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams
reikalingų objektų statybai;
8. nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus;
9. pagal bendrus vyraujančius požymius išdėstyti planuojamos teritorijos dalis,
nurodant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir/ar pobūdį.
Jurbarko miesto teritorijos bendrasis planas turi sąsajų su aukštesnio lygmens
planavimo dokumentais bei savivaldybės strateginiu plėtros planu – jų sprendiniai
įgyvendinami, planuojant miesto teritoriją.
Lietuvos Respublikos bendrajame plane, taip pat ir patvirtintoje Tauragės apskrities
teritorijos bendrojo plano koncepcijoje Jurbarko miestas priskirtas III savivaldos centrų
lygmeniui:
a kategorijai - pakankamo potencialo, palaikomi savivaldybių centrai. Tokių
centrų šalies bendrajame plane išskirta trisdešimt du. Jie yra palyginti stiprūs. Tai
dauguma jau susiformavę maži miestai arba artėjantys prie jo. Jiems numatoma
renovacija ir jų būklės palaikymas.
Jurbarko miesto plėtros prioritetai atitinka Jurbarko rajono pagrindines vystymo kryptis,
kurias nusako Jurbarko rajono strateginis plėtros planas 2006-2015 metams:
• saugios ir aktyvios bendruomenės kūrimas;
• aplinką tausojančių verslų plėtra;
• Nemuno krašto istorinės, kultūrinės ir gamtinės aplinkos pritaikymas turizmui;
• konkurencingo žemės bei miškų ūkio vystymas ir gyvenimo kokybės kaime
gerinimas.

1. MIESTO IŠORINĖ STRUKTŪRA
1.1. Jurbarko miestas šalies ir Tauragės apskrities kontekste
Jurbarkas – miestas pietvakarinėje Lietuvos dalyje, Tauragės apskrityje. Jis yra
Jurbarko rajono, vieno iš Lietuvos pasienio rajonų, savivaldybės centras. Nuo Tauragės
nutolęs 45 km į pietryčius, nuo Kauno - 86 km į vakarus. Jurbarko miestas įsikūręs
dešiniajame Nemuno upės krante, trijų upių – Nemuno, Mituvos ir Imsrės – santakoje.
Vakarinis miesto pakraštys šliejasi prie didžiulio miškų masyvo (Karšuvos girios),
besidriekiančio toli į vakarus ir šiaurę. Pietinė miesto riba – Nemuno upė, per kurią yra
vienintelis visame rajone tiltas, jungiantis Jurbarką su kitoje pusėje esančiu
Marijampolės apskrities Šakių rajonu.

1.2. Jurbarko miesto ir gretimybių tarpusavio interesai ir ryšiai
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas nagrinėja pagrindinį teritorijos
erdvinės funkcinės struktūros komponentą – aktyvios ir santykinai aktyvios raidos
arealus, formuojančius funkcinį šalies stuburą, kaip svarbiausią socialinio, ekonominio
ir urbanistinio aktyvumo zoną, sudarančią svarbiausių (pagrindinių) Lietuvos miestų
magistralines jungtis (metropolinės integracijos ašis). Tai Vilniaus-Kauno-ŠiauliųPanevėžio-Klaipėdos urbanistinės integracijos ašis, Marijampolės ir Šiaulių-Joniškio
išorinės integracijos koridoriai. Dėl savo geografinės padėties Jurbarko rajonas, kaip ir
visa Tauragės apskritis, į šią aktyvaus vystymo zoną nepatenka ir kartu su likusia šalies
teritorija sudaro dekoncentruotos plėtros arealus, kuriems reikalingas ypatingas
UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

10

valstybės dėmesys ir parama. Visuose šiuose dekoncentruotos plėtros arealuose
pagrindinę ekonominę bazę sudaro žemės bei miškų ūkis ir rekreacija, o teritorija yra
nutolusi nuo didžiųjų miestų metropolinės ašies. Teritorijų planavime, rengiant didesnių
teritorijų bendruosius planus, remiamasi tvaraus (tausojančio ir subalansuoto) vystymosi
principu. Tvarus (darnus) vystymasis suprantamas kaip kompromisas tarp
aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes
pasiekti visuotinę gerovę dabartinėms ir ateinančioms kartoms, neperžengiant leistinų
poveikio aplinkai ribų. Tam, kad užtikrinti balansą tarp urbanizuotos ir gamtinės
aplinkos, kraštotvarkoje formuojami dviejų rūšių atraminiai funkciniai teritoriniai
karkasai - urbanistinis ir gamtinis. Funkcinis teritorinis karkasas suprantamas kaip
vientisas apibrėžtų funkcijų koncentravimosi centrų ir ašių teritorinis junginys.
Parengtoje ir patvirtintoje Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
erdvinės raidos koncepcijoje svarbiausi sudėtiniai komponentai yra urbanistinis bei
gamtinis karkasai ir bioprodukcinių, rekreacinių, bei kultūros paveldo teritorijų funkcinės
struktūros.
Urbanistinis karkasas – tai pagrindinė urbanistinę struktūrą formuojanti dalis,
apimanti aktyviausios gyventojų masinės veiklos procesų teritorines zonas,
intensyviausiai įsisavintas erdves. Tai pagrindinė gyvenamųjų vietovių tinklo
teritorinės struktūros visumos konstrukcija, svarbiausių arba atraminių elementų
sistema.
Gamtinį karkasą sudaro ekologinio aktyvumo centrų bei ašių su mažiausiai pakeistais
gamtiniais kraštovaizdžio kompleksais bei ribota technine infrastruktūra sistema.
Gamtinis karkasas apjungia gamtosaugos, rekreacijos bei miškų ūkio funkcijas.
Urbanistinį karkasą formuoja aktyviausios ūkinės plėtros centrų bei ašių su labiausiai
pakeista gamtine aplinka bei išvystytais geotechniniais kompleksais sistema. Jurbarko
savivaldybės teritorijos erdvinėje struktūroje (rajono funkcinio stuburo zonoje)
išskiriamos svarbiausios urbanistinio karkaso ašys bei centrai.
Išorės aplinkos dalis Jurbarko miesto bendrajame plane yra rengiama tam, kad
funkciškai bei struktūriškai apibrėžti ir analizuoti Jurbarko ir jo išorės aplinkos
teritorijas, suderinti tarpusavio interesus ir poreikius. Kitas tikslas – išdėstyti Jurbarko
miesto urbanistines ir funkcines erdves, prasitęsiančias už esamos miesto juridinės
ribos, organiškai susiejant miesto ir jo išorės aplinkos struktūrinius elementus, miesto ir
išorės aplinkos urbanistinį ir gamtinį karkasus.
Jurbarko išorės struktūra vadintina Jurbarko miesto ir gretimų teritorijų, kuriose
teritorinės ir funkcinės struktūros yra tarpusavyje susiję, sistema. Šiose teritorijose
pasireiškia abipusiai socialiniai ir ekonominiai interesai, darantys poveikį fizinei plėtrai,
viršydami kitų gretimų teritorijų įtaką.
Artimesnė zona, susieta miesto ir aplinkinių teritorijų tiesioginiais ekonominiais,
socialiniais ir kultūriniais ryšiais, urbanistine sankloda, susisiekimo tinklu
vadintina miesto išorės struktūra (artimuoju arealu).
Struktūriniai komponentai gretimybėse dominuoja nevienodai. Miestas dominuoja
ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, aptarnavimo sferoje dėka gyventojų ir, palyginti
su aplinka, urbanistinės masės dydžio, kultūrinio bei švietimo potencialo
koncentracijos, socialinių bei aptarnavimo paslaugų įvairovės. Miestas visuomet yra
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istoriškai ir semantiškai raiškesnis vienetas. Miesto dominavimas sustiprinamas dėka
susisiekimo tinklo bei inžinerinės infrastruktūros pobūdžio. Išorės aplinkos teritorijų
dominuojanti įtaka yra ekologinėje, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros,
rekreacinėje, dalinai žemės ūkio gamybos (sodų) sferoje. Čia miesto gyventojai suranda
vietų rekreacijai, sportui ir poilsiui gamtoje, kaip būtinam gyvenimo elementui.
Jurbarko miesto išorės aplinkos gretimybių riba nėra labai tiksliai apibrėžta,
išnagrinėjus Jurbarko miesto bei gretimų teritorijų gyventojų interesus bei poreikius,
gretimybėmis laikoma zona, kur išsilygina miesto ir kitų arealų poveikis, arba jis yra
nejuntamas.

2. MIESTO STRUKTŪRA IR TERITORIJOS NAUDOJIMO
REGLAMENTAI
Jurbarko miesto bendrojo plano sprendiniai nurodo miesto vystymosi kryptis ir
teritorinės plėtros prioritetus iki 2017 metų. Bendrojo plano sprendiniai užtikrina
pradėtų planavimo darbų ir statybų tęstinumą, garantuoja investicijų stabilumą.
Bendrasis planas – svarbiausias miesto teritorijų planavimo dokumentas, sprendžiantis
darnaus vystymo uždavinius, įgyvendinantis miesto viziją ir plėtros prioritetus.
Jurbarko miesto bendrasis planas yra kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas,
kuriame nustatyti miesto teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai,
teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai bei bendrieji teritorijos tvarkymo, naudojimo
ir apsaugos reglamentai.
Jurbarko miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniuose iki 2017 metų įgyvendinti šie
bendrieji tikslai ir uždaviniai, siektini rengiant miesto teritorijos bendrąjį planą:
• suformuota miesto teritorijos vystymo koncepcija, nustatant teritorijų tvarkymo,
naudojimo ir apsaugos reglamentus;
• atliktas miesto teritorijos funkcinis zonavimas, užtikrinantis harmoningą
planinės struktūros raidą, siekiant tolygaus miesto teritorijų ir lokalinių centrų
išdėstymo ir darnos;
• numatytos priemonės užstatytų teritorijų planinei erdvinei struktūrai tobulinti,
gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, bendrojo naudojimo želdynų ir apsauginių
želdynų sistemai formuoti;
• numatytos priemonės ir apribojimai, užtikrinantys gamtos išteklių racionalų
naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir gamtinio karkaso erdvinės
struktūros vystymą, gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimą;
• nustatyti centrinės miesto dalies urbanistinio vystymo prioritetai, išskiriant
senamiesčio teritoriją, atsižvelgiant į teritorijos savitumo išsaugojimą ir
vystymą, miesto teritorijos turimo potencialo kuo geresnį panaudojimą;
• rezervuotos teritorijos komunikaciniams koridoriams, plėtojant inžinerinę,
susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
• numatytos teritorijos visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai;
• pagal bendrus vyraujančius požymius nustatyta atskirų planuojamos teritorijos
dalių pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas;
• nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrai.
Bendrojo plano sprendiniuose nenagrinėjami atskiri sklypai. Pavienių sklypų žemės
naudojimo režimai bei tvarkymo ir apsaugos reglamentai nustatomi žemesnio lygmens
teritorijų planavimo dokumentuose – teritorijos specialiuosiuose ir/ar detaliuosiuose
planuose.
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2.1. Miesto struktūra
Bendrojo plano sprendiniai iki 2017m. parengti pagal miesto teritorijos vystymo
koncepciją, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007m. rugsėjo 27d.
sprendimu Nr. T2-299, nustačiusią miesto teritorijos plėtros prioritetus iki 2027 metų.
(žiūr. 2.1.1. brėžinį). Koncepcijoje nustatyti miesto teritorijos vystymo tikslai ir
pagrindinės plėtros kryptys toliau konkretizuotos bendrojo plano sprendiniuose iki
2017m.
Planuojamos Jurbarko miesto urbanistinės struktūros įgyvendinimas yra ilgas miesto
plėtros rezultatas, o jos tolimesnė kaita priklausys nuo ateities visuomeninių, socialinių
ir ekonominių procesų.
Įvertinus patvirtintų Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono koncepcijų sprendinius, miesto
teritorijos koncepcijos pagrindu parengti miesto bendrojo plano sprendiniai, kuriuose
numatytos priemonės:
• užtikrinančios gyvenimo kokybės augimą;
• leidžiančios valdyti miesto plėtrą pagal darnios plėtros principus;
• suderinančios Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono teritorijų bendrųjų planų
koncepcijas, sukuriančias prielaidas naudingai bendradarbiauti abiem šalims.
Pagrindinis tikslas, vystant Jurbarko miestą ir tobulinant miesto struktūrą, yra sudaryti
optimalias gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas miestiečiams, užtikrinant jų
gyvenamosios aplinkos kokybę.
Pagrindinio tikslo siekiama įgyvendinant darnaus vystymo principus:
• vystant policentrišką miesto struktūrą;
• skatinant daugiafunkcinį žemės naudojimą;
• skatinant vidinę miesto teritorijos plėtrą, racionaliau urbanizuojant teritorijas;
• skatinant verslo, paslaugų infrastruktūros ir ūkinės veiklos vystymą, didinant
gyventojų užimtumą.
Jurbarko miesto teritorijos struktūrą sudaro miesto planinė ir erdvinė struktūra,
pagrindinių miesto funkcinių zonų išsidėstymas ir tarpusavio ryšiai bei charakteringos
miesto morfostruktūros elementų įvairovė.
Miesto teritorijos urbanistinės struktūros pagrindiniai elementai yra:
• senamiesčio centras;
• miesto centras, kuris kartu su senamiesčio centru sudaro kompozicinį branduolį;
• miesto vietiniai centrai;
• centrus jungiančios pagrindinės kompozicinės ašys (pagrindinės gatvės);
• už miesto teritorijos ribos planuojamas aplinkkelis;
• gamtinio karkaso elementas - ekologinės žaliosios ašys, kurios apjungia miesto
ir priemiesčio želdynus į vientisą žalią sistemą;
• Nemuno upės kompozicinė ašis.
Jurbarko miesto erdvinę struktūrą siekiama vystyti sudarant optimalų balansą tarp
urbanizuotų ir laisvų erdvių, saugant vertingą kraštovaizdį. Pagrindiniai optimalios
Jurbarko miesto struktūros vystymo principai yra:
• miesto centro formavimas, saugant esamą fizinę aplinką, pritaikant ją
kintantiems
poreikiams;
UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

UAB „Urbanistika“

13

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

funkcinis ir fizinis neefektyviai naudojamų centro teritorijų pertvarkymas
(konversija) miesto centro gyvybingumui skatinti;
miesto lokalių centrų kūrimas ir stiprinimas;
urbanistinių jungčių - miesto pagrindinių gatvių tinklo formavimas, miesto ryšių
funkcionavimo užtikrinimas,
gyvenamosios aplinkos, viešųjų erdvių ir kitų teritorijų modernizavimas,
rekonstrukcija;
polifunkciškumą skatinantis funkcinis ir fizinis neefektyviai naudojamų
teritorijų pertvarkymas (konversija);
užstatymo struktūrizavimas;
nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
gamtinio karkaso elementų saugojimas;
lokalinių rekreacinių centrų stiprinimas ir plėtra;
sodų pertvarkymo (konversijos) valdymas;
miesto ir priemiesčių plėtros suderinamumas;

Bendrojo plano sprendiniai parengti laikantis šių reglamentavimo principų, taikomų
atsižvelgiant į teritorijų užstatymą:
1. Esamos užstatytos teritorijos:
• Centro – istorinio centro (senamiesčio) teritorija – saugoma urbanistinė
struktūra, užstatymo charakteris ir principai; teritorija saugoma ir tvarkoma
pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus; palaikomas smulkus verslas ir
gyvenamoji funkcija. Siūlomas polifunkcinis žemės naudojimas, apimantis
komercinių, visuomeninių, gyvenamųjų ir rekreacinių objektų statybą.
• Miesto centro teritorija – tvarkoma ir formuojama saugant vertinguosius
istorinio centro urbanistinės struktūros elementus, atsižvelgiant į užstatymo
vizualinį poveikį senamiesčiui; skatinama funkcijų įvairovė, palaikoma
visuomeninė - komercinė ir gyvenamoji funkcija; siekiama labai geros
architektūros erdvių ir užstatymo kokybės.
• Modernizuojamos teritorijos, kuriose skatinama funkcijų įvairovė.
•
• Esamos daugiaaukščio užstatymo gyvenamosios teritorijos – gyvenamųjų
pastatų ir teritorijų modernizavimas, socialinės infrastruktūros ir darbo vietų
plėtra.
• Konvertuojamos teritorijos – neefektyviai naudojamose pramonės ir sandėlių
bei garažų teritorijose.
• Sodų teritorijos pertvarkymas (konversija į mažaaukščio užstatymo gyvenamąją
teritoriją, plėtojant inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
2. Naujos plėtros teritorijos vystomos kompleksiškai, siekiant darnios plėtros.
Planuojant numatomas teritorinis rezervas inžinerinei ir susisiekimo infrastruktūrai,
socialinei infrastruktūrai bei bendrojo naudojimo ir apsauginiams želdiniams. Tai:
• naujos mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos miesto ribose ir
už miesto juridinių ribų.
• naujos integruotų funkcijų intensyvios plėtros teritorijos miesto ribose ir už
miesto juridinių ribų;
• naujos integruotų funkcijų ekstensyvios plėtros teritorijos miesto ribose ir už
miesto juridinių ribų.
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3.Miesto žaliosios ir rekreacinės teritorijos:
•
gamtinio karkaso elementai; tai teritorijos, kuriose dominuoja želdiniai,
miškai, bendrieji želdynai, vandenys; skatinama rekreacinio naudojimo funkcija.
Miesto viešosios erdvės turi būti saugios, komfortiškos ir kokybiškos. Numatomas
Nemuno upės pakrantės sutvarkymas ir pilnavertis integravimas į miesto struktūrą,
planuojamų ir esamų miesto parkų kokybinis pagerinimas, sukuriant privalomą
rekreacinę infrastruktūrą. Naujai užstatomose teritorijose planuojama želdynų sistema.

2.2. Miesto teritorijos žemės naudojimas
Bendrojo plano sprendiniuose miesto teritorija suskirstyta pagal prioritetinius žemės
naudojimo interesus, išskiriant kiekvienai teritorijai nustatytą vyraujančią funkciją.
Planuojant atskirų teritorijų naudojimo kryptis, atsižvelgiama į tai, kokia veikla šioje
teritorijoje turėtų dominuoti.
Bendrojo plano sprendiniai nurodo miesto teritorijos funkcines zonas, kuriose nustatyta
galima žemės naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo būdai bei užstatymo
intensyvumo ir aukštingumo reglamentai. Planuojamos funkcinės zonos ir nustatyti šių
zonų tvarkomieji reglamentai pavaizduoti Jurbarko miesto bendrojo plano sprendinių
pagrindiniame brėžinyje.
Funkcinio naudojimo prioriteto zonos apima atskiras miesto dalis, pasižyminčias
gamtinės aplinkos ir urbanistinių sąlygų bei prioritetinių teritorijos funkcinių interesų
panašumu. Sprendiniai nustato esminius funkcinių zonų plėtros principus,
formuojančius subalansuotą polifunkcinį miesto atskirų kvartalų užstatymą.
Konkretizuojant sprendinius, numatytus patvirtintoje miesto teritorijos koncepcijoje
(koncepcijos brėžinys - Teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai), planuojama
miesto teritorija suskirstyta į nagrinėjamus rajonus, kurių riba pagrindiniame brėžinyje
pažymėta juodu kontūru. Kiekvienas atskiras rajonas turi savo numerį. Nagrinėjamo
rajono numeris atitinka koncepcijos funkcinio prioriteto zonos numerį. Taip suskirsčius
miesto teritoriją, patogiau skaityti brėžinį ir panaudoti sprendinius tolesniam
planavimui. Bendrojo plano sprendiniuose išskirti rajonai nustato (rekomenduoja)
minimalią nagrinėjamą teritoriją rengiant detaliuosius planus.
Bendrojo plano sprendinių pagrindiniame brėžinyje išskirtos funkcinio naudojimo
prioriteto zonos pažymėtos atitinkamomis spalvomis. Funkcinių zonų pagrindiniai
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos reglamentai nurodyti reglamentų lentelėje. Nustatyti
šie reglamentai:
• vyraujantys teritorijos (funkcinės zonos) požymiai;
• galima pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas;
• rekomenduojama teritorijų (atskirų funkcinių zonų) struktūros sandara;
• galimas maksimalus užstatymo intensyvumas;
• galimas maksimalus pastatų aukštingumas.
Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, miesto bendrojo plano
sprendiniai (funkcinių zonų ribos, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros trasos)
tikslinami pagal specifinius gamtinius ir urbanistinius teritorijų požymius, ypatingą
svarbą
teikiant
gamtos
ir
kultūros
paveldo
apsaugai.
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2.2.1. Miesto urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos
Urbanizuojamą (užstatytą) miesto teritoriją sudaro kitos paskirties žemė be bendro
naudojimo teritorijų. Bendrojo naudojimo teritorijos sudaro miesto neužstatytas
teritorijas kitos paskirties žemėje.
Norint užtikrinti Jurbarko miesto plėtros koncepcijoje iki 2027 metų numatytą
nuoseklios plėtros vystymą ir gamtinių bei kultūros paveldo teritorijų apsaugą,
sprendiniuose iki 2017 metų numatytos miesto teritorijos (funkcinės zonos) skirstomos į
urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas. Planuojamos neurbanizuojamos
teritorijos užtikrina miesto gamtinės aplinkos apsaugą.
1. Urbanizuojamos teritorijos.
Reglamentų lentelėje surašyti šioms teritorijoms nustatyti teritorijos naudojimo,
tvarkymo ir apsaugos reglamentai. Jurbarko senamiesčio ir kitų saugomų teritorijų
apsaugą reglamentuoja specialieji saugomų teritorijų planai ir joms nustatyti specialieji
reglamentai. Sprendiniuose išskirtos šios urbanizuojamų teritorijų funkcinio naudojimo
prioriteto zonos:
•

•
•

•

•

•

•

•

Miesto centras, svarbiausi lokalūs centrai. Vyrauja komercinė, visuomeninė
ir gyvenamoji funkcija. Keliami ypatingi reikalavimai teritorijos planinei ir
architektūrinei kokybei.
Mišrios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos. Vyrauja komercinė,
visuomeninė ir gyvenamoji funkcija.
Teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų teritorijos.
Tai teritorijos, kurios skirtos visuomenės poreikiams, socialinei veiklai,
aptarnavimo ir paslaugų veiklai (prekybos, parodų, kongresų, sporto, turizmo
ir rekreacijos, pramogų, mokslo ir studijų, sveikatos apsaugos, maldos namų),
krašto apsaugai, civilinei apsaugai.
Intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos. Tai mišrios teritorijos,
kuriose dominuoja daugiaaukštė gyvenamoji statyba kartu su jos
aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra.
Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos. Mišrios
teritorijos, kuriose dominuoja mažaaukštė vidutinio intensyvumo gyvenamoji
statyba kartu su jos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita
infrastruktūra. Daugiabutė statyba galima tik neviršijant reglamentuotų
maksimalių užstatymo intensyvumo ir aukštingumo dydžių.
Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos. Mišrios teritorijos,
kuriose dominuoja mažaaukštė vidutinio intensyvumo gyvenamoji statyba
kartu su jos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra.
Šiai funkcinei zonai priskiriamos esamos sodininkų bendrijų teritorijos,
kuriuose žemės ūkio paskirties žemę numatoma konvertuoti į kitą paskirtį,
gyvenamąsias teritorijas.
Verslo, gamybos ir pramonės teritorijos. Teritorijos kuriuose dominuoja
verslas, gamyba, pramonė, sandėliai. Šios teritorijos skirtos darbo vietų
kūrimui. Šioje funkcinėje zonoje gyvenamoji statyba negalima. Planuojama
veikla neturi daryti neigiamo poveikio greta esančioms gyvenamosioms
teritorijoms.
Infrastruktūros teritorijos. Planuojamos teritorijos transporto ir inžineriniai
infrastruktūrai.
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2. Neurbanizuojamos teritorijos.
Šiose teritorijose neplanuojama naujų urbanistinių objektų statyba. Urbanistinė plėtra
galima esamose namų valdose, šių valdų teritorijos neskaidomos, maksimalus
užstatymo intensyvumas – 0,2. Taip pat urbanistinė plėtra galima vykdant konversiją iš
taršios ūkinės veiklos į neteršią ir kitose esamose įvairios paskirties statinių teritorijose,
nedidinant užstatymo intensyvumo. Gali būti planuojama infrastruktūra (rekreacinė,
inžinerinė ir kt.), reikalinga šių funkcinių zonų patrauklumui užtikrinti.
Sprendiniuose išskirtos šios neurbanizuojamų teritorijų funkcinio naudojimo prioriteto
zonos:
• Rekreaciniai miškai (miško parkai ir miesto miškai);
• Atskirieji želdynai (rekreacinės paskirties, apsauginiai ir memorialiniai
želdynai);
• Želdynai konservacinės paskirties žemėje;
• Vandenys (upės, tvenkiniai ir kiti vandens telkiniai);
• Miesto vandenvietės teritorija (vandenvietė ir jos griežto rėžimo apsaugos
zonos).
2.2.2. Miesto teritorijos funkcinės zonos ir tvarkymo reglamentai
Jurbarko miesto sprendiniuose taikomas polifunkcinio zonavimo metodas, kai miesto
teritorija dalinama į funkcinių prioritetų zonas, išskiriant vyraujančią žemės naudojimo
funkciją. Vyraujanti (dominuojanti) funkcija teritorijoje reiškia, kad teritorijoje
pirmiausia numatoma vystyti nurodytą veiklą ir kitos galimos veiklos rūšys negali šiai
veiklai daryti neigiamo poveikio. Vyraujanti funkcija nustatyta pagrindiniame brėžinyje
parodytai funkcinei zonai, kuri išskiriama spalva, o ne nagrinėjamam rajonui.
Nustatytų miesto teritorijos funkcinių prioritetų zonų vyraujantys požymiai pateikti
2.2.1 lentelėje.
2.2.1.lentelė
Teritorijos
pavadinimas
(funkcinės
zonos)

Žymėjimas

URBANIZUOJAMOS
TERITORIJOS:
Teritorijos
tinkamos
gyventi
Miesto centras,
svarbiausi lokalūs
centrai

Mišrios vidutinio
užstatymo
intensyvumo
teritorijos
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Vyraujantys teritorijos
(funkcinės zonos)
požymiai

Galimos pagrindinės tikslinės
žemės naudojimo paskirtys bei
naudojimo būdai

Mišrios miesto centro bei
svarbiausių lokalių centų
teritorijos su
visuomenine, komercine,
gyvenamąja statyba,
kurioms keliami ypatingi
reikalavimai pastatų ir
viešųjų erdvių
architektūrai

Konservacinės paskirties (tik
saugomų objektų teritorijose);
Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos,
- visuomeninės paskirties teritorijos,
- komercinės paskirties objektų
teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos
- rekreacinės teritorijos,
- bendro naudojimo teritorijos.

Mišrios vidutinio tankio
teritorijos su
visuomenine, komercine,
gyvenamąja statyba

Konservacinės paskirties (tik
saugomų objektų teritorijose);
Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos,
- visuomeninės paskirties teritorijos,
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- komercinės paskirties objektų
teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos
- rekreacinės teritorijos,
- bendro naudojimo teritorijos.
Teritorijos
visuomenės
poreikiams,
specializuotos ir
kompleksų
teritorijos
(tarp jų teritorijos
su dideliu želdinių
kiekiu)

Teritorijos skirtos
visuomenės poreikiams,
socialinei veiklos sričiai

Gyvenamosios
teritorijos

Gyvenamosiose teritorijose privalo/gali būti:
Gyvenamieji namai
Mišrūs gyvenamieji ir smulkaus verslo, amatų, paslaugų objektai
Bendrabučiai, viešbučiai, vaikų ir senelių globos namai,
pensionatai
Viešo naudojimo želdynai
Viešo ar riboto naudojimo socialinės paskirties objektai (mokyklos
ir kitos švietimo įstaigos, vaikų lopšeliai, darželiai ir pan.
Įstaigos, mažmeninės prekybos ir įvairių paslaugų objektai, sporto
ir vaikų žaidimų aikštelės).
Mišrios teritorijos, kuriose Konservacinės paskirties (tik
dominuoja daugiaaukštė
saugomų objektų teritorijose);
gyvenamoji statyba kartu
Kitos paskirties:
su reikalinga socialine,
- gyvenamosios teritorijos,
paslaugų ir kita
- visuomeninės paskirties teritorijos,
infrastruktūra.
- komercinės paskirties objektų
teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos
- rekreacinės teritorijos,
- bendro naudojimo teritorijos.

Intensyvaus
užstatymo
gyvenamosios
teritorijos

Miškų ūkio paskirties;
Kitos paskirties:
- visuomeninės paskirties teritorijos,
- komercinės paskirties objektų
teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos
- rekreacinės teritorijos,
- bendro naudojimo teritorijos.

Vidutinio
užstatymo
intensyvumo
gyvenamosios
teritorijos

Mišrios teritorijos, kuriose
dominuoja mažaaukštė
vidutinio intensyvumo
gyvenamoji statyba kartu
su reikalinga socialine,
paslaugų ir kita
infrastruktūra.

Konservacinės paskirties (tik
saugomų objektų teritorijose);
Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos,
- visuomeninės paskirties teritorijos,
- komercinės paskirties objektų
teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos
- rekreacinės teritorijos,
- bendro naudojimo teritorijos.

Mažo užstatymo
intensyvumo
gyvenamosios
teritorijos

Mišrios teritorijos, kuriose
dominuoja mažaaukštė
mažo intensyvumo
gyvenamoji statyba kartu
su reikalinga socialine,
paslaugų ir kita
infrastruktūra.

Kitos paskirties:
- gyvenamosios teritorijos,
- visuomeninės paskirties teritorijos,
- komercinės paskirties objektų
teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos
- rekreacinės teritorijos,
- bendro naudojimo teritorijos.
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(tarp jų ir sodai,
konvertuojami į
mažo
intensyvumo
gyvenamąsias
teritorijas)
Teritorijos
netinkamos
gyventi
Verslo, gamybos,
pramonės
teritorijos

Numatoma veikla neturi daryti neigiamo poveikio greta esančioms
ir numatomoms gyvenamosioms bei rekreacinėms teritorijoms.
Teritorijos, kuriose
dominuoja darbo vietos verslas, gamyba,
pramonė, sandėliai.

Kitos paskirties:
- visuomeninės paskirties teritorijos,
- pramonės ir sandėliavimo
teritorijos,
- komercinės paskirties objektų
teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos,
- atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo teritorijos,
- rekreacinės teritorijos,
- bendro naudojimo teritorijos.

Infrastruktūros
teritorijos

Teritorijos transporto
infrastruktūrai;
Teritorijos dujų,
energetikos ir kitokiam
ūkiui;
Teritorijos nuotekų
valykloms, atliekų
saugojimui, perdirbimui,
utilizavimui;
Teritorijos svarbiausių
gatvių ir kelių kartu su
inžineriniais tinklais
koridoriams;

Kitos paskirties:
- komercinės paskirties objektų
teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos.

NEURBANIZUOJAMOS
TERITORIJOS

Nenumatomas naujų urbanistinių vienetų kūrimas: plėtra galima
esamose namų valdose, bei konversijos iš taršios veiklos srities į
neteršią atveju ir kitose esamose įvairios paskirties statinių
teritorijose, nedidinant esamo užstatymo intensyvumo.
Namų valdos neskaidomos. Maksimalus užstatymo intensyvumas
namų valdose - 0,2.
Gali būti numatoma infrastruktūra (rekreacinė, inžinierinė ir pan.),
reikalinga tų teritorijų patrauklumui užtikrinti, nesusijusi su
gyvenamąja paskirtimi.

Želdynai
Želdynai
konservacinės
paskirties žemėje

UAB „Urbanistika“

Parkai

Konservacinės paskirties (tik
saugomų objektų teritorijose).
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Atskirieji želdynai

Rekreaciniai želdynai:
parkai, skverai, aikštės,
žaliosios jungtys,
paplūdimiai ir aktyviai
rekreacijai skirtos
teritorijos, rekreaciniai
miškai, skirti viešajam
naudojimui.
Memorialiniai želdynai:
kapinės, memorialinis
skveras ir kt.
Kiti apsauginiai želdynai.

Rekreaciniai
miškai

Ekstensyviai rekreacijai
naudojamos teritorijos:
reljefo, vandenų, visų
gamtinių vertybių
apsaugai bei miestiečių
poilsiui skirtos teritorijos.
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Konservacinės paskirties (tik
saugomų objektų teritorijose).
Kitos paskirties žemė:
- visuomeninės paskirties
rekreacinių miškų teritorijos,
- inžinerinės infrastruktūros
teritorijos,
- bendrojo naudojimo teritorijos –
kapinių, urbanizuotų teritorijų
viešųjų erdvių,
- rekreacinės trumpalaikio poilsio
statinių teritorijos.
Miškų ūkio paskirties žemė:
- rekreacinių miškų sklypai (miško
parkai, miesto miškai ir kiti miškai
naudojami gyventojų poilsiui).

Vandenys

Vandens ūkio paskirties.

Vandenvietė

Pažymėtos vandenvietės apima
griežto režimo vandenviečių
apsaugos juostas (draudžiama bet
kokia ūkinė veikla, tiesiogiai
nesusijusi su požeminio vandens
naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu).

Prioritetinės veiklos funkcijos apsprendžia atskirų miesto teritorijų panaudojimo
planavimą. Teritorijų polifunkcinis zonavimas, rekomenduojama funkcinių zonų
struktūra ir pagrindiniai tvarkymo reglamentai pagal planuojamas vyraujančias žemės
naudojimo funkcijas pateikti 2.2.2. lentelėje.
2.2.2.lentelė

Teritorijos
pavadinimas
(funkcinės
zonos)

Rekomenduojama
teritorijų (funkcinių
zonų) struktūra %
Žymėjimas

URBANIZUOJAMOS
TERITORIJOS:
Teritorijos
tinkamos
gyventi
Miesto centras,
svarbiausi lokalūs
centrai

UAB „Urbanistika“

Gyvenamoji su
komunikaciniais
koridoriais

Viešo
naudojimo
želdynai

≤50

≥10

Reglamentuojami dydžiai BP
pažymėtoms teritorijoms
(funkcinėms zonoms)
Užstatymo reglamentai
(taikoma naujai statybai)
Maksimalaus
Maksimalus
užstatymo
pastatų
intensyvumas
aukštingumas
UI sklypuose

umax

Gyvenamosios
paskirties
sklypams ≤1,4.
Negyvenamosios
paskirties
sklypams ≤2,0.

hmax

≤6 a.
(leidžiama iki
20% teritorijos
numatyti nuo
6 iki 9 aukštų)
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Mišrios vidutinio
užstatymo
intensyvumo
teritorijos

Teritorijos
visuomenės
poreikiams,
specializuotos ir
kompleksų
teritorijos
(tarp jų teritorijos
su dideliu želdinių
kiekiu)
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10 - 50

≥10

Gyvenamosios
paskirties
sklypams ≤1,0.
Negyvenamosios
paskirties
sklypams ≤1,6.

≤6 a.

-

≥5

≤1,6

≤5 a.

≥50

≤1,0

≤70

≥15

≤1,0

≤5 a.

≤80

≥10

≤0,6

≤3 a.

≤80

≥5

≤0,4

≤3 a.

-

≥10

≤2,0

≤5 a.

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyvenamosios
teritorijos
Intensyvaus
užstatymo
gyvenamosios
teritorijos
Vidutinio
užstatymo
intensyvumo
gyvenamosios
teritorijos
Mažo užstatymo
intensyvumo
gyvenamosios
teritorijos (tarp jų
ir sodai,
konvertuojami į
mažo
intensyvumo
gyvenamąsias
teritorijas)
Teritorijos
netinkamos
gyventi
Verslo, gamybos,
pramonės
teritorijos
Infrastruktūros
teritorijos

NEURBANIZUOJAMOS
TERITORIJOS
Želdynai
Želdynai
konservacinės
paskirties žemėje
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Atskirieji želdynai

Rekreaciniai
miškai

Vandenys
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vandenvietė

Galima nesilaikyti nustatytų teritorijos užstatymo reglamentų esant aiškiai deklaruotam
viešam interesui, ypatingos urbanistinės situacijos atveju, atlikus planuojamos veiklos
bei planuojamų užstatymo reglamentų pagrindimą ir pritarus savivaldybės tarybai.
Atitinkamai, atsižvelgiant į urbanistinę situaciją ir diktuojamas aplinkos sąlygas,
numatyti užstatymo reglamentai gali būti griežtinami.

2.3. Miesto centrų sistema
Jurbarko miesto struktūroje vienas iš svarbesnių elementų yra miesto centrų sistema,
kurią sudaro pagrindinis miesto centras ir vietiniai atskirų miesto dalių centrai. Miesto
centrai – tai miesto funkcijų koncentracijos, struktūriniai bei kompoziciniai branduoliai,
kuriuose sutelkiami paslaugų ir aptarnavimo objektai, didžioji dalis darbo vietų.
Miesto centrai planuojami šioje funkcinio naudojimo prioriteto zonoje - miesto centras,
svarbiausi lokalūs centrai. Sprendiniuose numatytos septynios tokios funkcinio
naudojimo prioriteto zonos:
•

•

•

Pagrindinio miesto centro plėtros zona.
Sprendiniuose numatyta esamo miesto centro – pagrindinio struktūrinio
branduolio – plėtra į gretimas teritorijas. Miesto centrinė dalis plečiama rytų
kryptimi iki esamos miesto ribos abipus pagrindinės kompozicinės ašies –
pagrindinės miesto gatvės - Dariaus ir Girėno gatvės, o taip pat vakarų kryptimi
link esamos autobusų stoties. Siūlomos polifunkcinės zonos iš komercinių,
visuomeninių, gyvenamųjų ir rekreacinių objektų.
Lokalinio centro prie Algirdo ir Lauko gatvių sankryžos tolesnė plėtra
modernizuojant ir papildant centrui būdingomis funkcijomis, paslaugų
infrastruktūra, skatinant esamų gretimose teritorijose garažų ir sandėliavimo
teritorijų konversiją, pritraukiant į šias teritorijas gyventojus.
Siūlomas naujų miesto lokalių centrų - svarbių miestui struktūrinių elementų –
kūrimas: Kalnėnų gyvenamajame rajone, prie Mokyklos ir Vytauto Didžiojo
gatvių, prie Knygnešių ir Vydūno gatvių sankryžos, miesto naujame
gyvenamajame rajone šiaurinėje miesto dalyje prie Žalgirio ir Aukuro gatvių bei
formuojama lokalinio centro funkcinė zona prie Giedraičio–Giedriaus ir
Barkūnų gatvių sankryžos, pritraukiant polifunkciniam centrui būdingas
funkcijas. Prie gyvenamųjų teritorijų vietinių centrų numatytos intensyvios
polifunkcinės zonos, kuriuose siūloma paslaugų objektų plėtra, kuriant darbo
vietas.
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Miesto istorinė centrinė dalis – senamiestis –reprezentuoja miesto istorijos ir kultūros
raidą. Planuojama naujoji centro dalis įteisina
kultūrines,
komercines ir
administracines funkcijas, būdingas ne tik miesto, bet ir viso Jurbarko rajono centrui.
Miesto bendrojo plano sprendiniais siekiama įgyvendinti centrui būdingą urbanistinių ir
architektūrinių sprendimų kokybę, atitinkančią LR Architektūros politikos kryptis,
numatytas LR architektūros krypčių apraše, patvirtintame 2005-05-18 Vyriausybės
nutarimu Nr. 554. Miesto centrinės dalies savitumas saugomas išlaikant jos struktūrinių
elementų morfologinę įvairovę - užstatymo tipologiją, mastelį, aukščio ir intensyvumo
dydžius, viešųjų erdvių specifiką.

2.4. Teritorinė plėtra ir miesto teritorijos balansas
Sprendiniuose numatytos miesto teritorijos funkcinės zonos sudaro tarsi kraštotvarkinį
foną, kuriame realizuojasi ir funkcionuoja urbanistinio vystymo bei ekologinio
kompensavimo – gamtinio karkaso, struktūros.
Planuojamos Jurbarko miesto urbanistinės struktūros, su nustatytomis funkcinio
prioriteto zonomis bei žemės naudojimo reglamentais, įgyvendinimas yra ilgas miesto
plėtros rezultatas, o jos tolimesnė kaita priklausys nuo ateities visuomeninių, socialinių
ir ekonominių procesų. Urbanizuojamų (užstatomų) teritorijų plėtra numatyta esamose
miesto administracinėse ribose ir už esamų miesto ribų, siūlant praplėsti miesto
teritorijos ribas.
Miesto teritorijos plotas esamose juridinėse ribose yra 1274,0 ha.
Konkretizuojant patvirtintos miesto koncepcijos (nuoseklios plėtros varianto)
sprendinius, Jurbarko miesto teritorijos plotas iš viso padidėtų 285,3 ha. Todėl esama
miesto teritorija padidės 22%, ir visos naujai siūlomos miesto teritorijos plotas yra
1559,3 ha.
Naujos planuojamos miesto išorinės plėtros teritorijos sudaro 301,1 ha, taip pat ties
Jurbarko tvenkiniu siūloma atimti dalį esamos miesto teritorijos, kuri sudaro 15,8 ha
(žiūr. 2.2.4. schema).
Tinkamų urbanizuojamų teritorijų plėtrai planuojamas naujų teritorijų plotas yra 177,6
ha.
Siūlomas naujas miesto teritorijos plotas dar padidėja 108 ha teritorija, prijungus
Nemuno pakrantės teritoriją tarp Kalnėnų gyvenamojo rajono ir Nemuno upės miesto
pietvakarinėje dalyje. Ši teritorija netinka urbanizuojamų teritorijų plėtrai, ji skiriama
apsauginiams želdynams.
Bendrojo plano sprendiniai analizuoja miesto plano struktūros arba funkcinės struktūros
– pagrindinių miesto funkcinių zonų, aptarnavimo centrų, gatvių tinklo teritorinio
išsidėstymo pobūdį ir tarpusavio ryšius. Funkcinių zonų pasiskirstymas planuojamoje
miesto teritorijoje pateikiamas 2.2.3. lentelėje

UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

UAB „Urbanistika“

25

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

26

Teritorijos balansas
lentelė
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

2.2.3.

Teritorijos (funkcinės zonos) pavadinimas
Miesto centras, svarbiausi lokalūs centrai
Mišrios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos
Teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos,
kompleksų teritorijos
Teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos,
kompleksų teritorijos su dideliu želdinių kiekiu
Intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos
Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios
teritorijos
Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos
Sodininkų bendrijų teritorijos, konvertuojamos į mažo
užstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas
Verslo, gamybos ir pramonės teritorija
Infrastruktūros teritorija
Rekreaciniai miškai
11.1. Miško parkai
11..2. Miesto miškai
Atskirieji želdynai
12.1. Rekreacinės paskirties
12.2. Apsauginiai želdynai
12.3. Memorialiniai želdynai (kapinės)
12.4. Želdynai konservacinės paskirties žemėje
Vandenys
Vandenvietė
Viso:

Teritorijos
plotas
ha
%
39,0
2,5
117,3
7,2
46,9

3,0

14,9

1,0

14,4

1,0

105,6

6,8

177,8

11,4

47,7

3,1

73,3
122,4
384,9
15,60
369,3
308,1
99,7
170,7
7,8
29,9
89,9
17,1

4,7
7,9
24,7

1559,3

100

19,8

5,8
1,1

2.5. Miesto teritorijų plėtros strategija
Pagrindinė sprendiniuose numatyta vidinės miesto struktūros tobulinimo kryptis yra
esamų kvartalų renovacija ir neefektyviai panaudotų teritorijų modernizavimas bei
konversija, siekiant gyvenamųjų, darbo, poilsio vietų darnos.
Bendrojo plano sprendiniuose nustatytoms urbanizuojamoms teritorijoms taikomi
strateginiai plėtros būdai:
• teritorijų saugojimas;
• teritorijų atnaujinimas (modernizavimas);
• teritorijų konversija;
• naujų teritorijų įsisavinimas.
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1. Bendrajame plane nustatytoms saugomoms teritorijoms plėtros bei tvarkymo
sprendinius nustato šių teritorijų specialieji planavimo dokumentai. Bendrojo plano
sprendiniai šioms teritorijoms galioja tik išlaikant šioms teritorijoms nustatytus
specialiųjų planų apsaugos reglamentus.
2. Teritorijų atnaujinimas – esamų teritorijų aplinkos kokybės gerinimas, keičiant
teritorijos intensyvumą ir tankį, nekeičiant žemės tikslinės paskirties ir žemės
naudojimo būdo. Šį strateginį miesto plėtros būdą numatyta taikyti naujojo miesto
centro formavimui, vystymui ir renovacijai. Taip pat siūlomas sovietmečio statybos
gyvenamųjų daugiaaukščių statinių renovavimas, teritorijos ir infrastruktūros
atnaujinimas. Tai Donelaičio, Gedimino, Kęstučio ir Kudirkos gatvių daugiaaukščių
statinių teritorijos, kuriose numatomas kompleksinis gerbūvio, užstatymo ir
infrastruktūros atnaujinimas bei modernizavimas.
Esamos daugiaaukščių statinių teritorijos modernizuojamos parengus šių teritorijų
renovacijos projektus, numatančius pastatų modernizavimo, aplinkos atnaujinimo
principus, želdynų sistemos formavimą, susisiekimo ir infrastruktūros vystymo
principus. Nauja statyba tankinant šiose teritorijose užstatymą, galima tik tuo atveju, jei
tai numatyta teritorijų renovacijos projektuose.
Modernizuojant esamas urbanizuotas teritorijas, nauja statyba galima:
• baigiant formuoti nebaigtas užstatymo struktūras miesto centre ir lokaliniuose
centruose;
• specializuotuose teritorijose plėtojant socialinę, paslaugų, rekreacinę ir kitą
infrastruktūrą;
• naujai numatytuose miesto centruose, tobulinant jų polifunkcinę struktūrą ir
formuojant miesto morfostruktūrą atitinkančius užstatymo principus;
• rekonstruojant esamus statinius pagal teritorijai būdingus architektūrinius –
urbanistinius požymius.
3. Miesto teritorijų konversija – plėtra, kurios tikslas planavimo priemonėmis gerinti
esamų teritorijų aplinkos kokybę, keičiant esamą tikslinę žemės naudojimo paskirtį. ir
(arba) žemės naudojimo būdą. Tai taršios bei neefektyvios pramonės, komunalinių bei
kitų užstatytų teritorijų naujas funkcinis panaudojimas. Tokiose miesto plėtros zonose
skatinamas teritorijos naudojimo daugiafunkciškumas, kuriant naujas darbo vietas bei
palankią investicijoms aplinką, sudarant sąlygas taršos mažinimui, aplinkos, užstatymo,
susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros atnaujinimui.
Tokio tipo plėtra numatyta teritorijai apimančiai miesto šiaurės rytuose esamą
komunalinę teritoriją prie Purienų, Mokyklos, Algirdo ir Kudirkos gatvių. Šioje
funkcinėje zonoje prioritetas teikiamas komercinei veiklai.
Bendrojo plano sprendiniai numato sodininkų bendrijų teritorijų konversiją į mažo
užstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas. Ši plėtra numatyta 47,7 ha miesto
teritorijos. Teritorijų konversija skatinama miesto savivaldybei remiant teritorijų
specialiųjų ar detaliųjų planų rengimą, sodų bendrijų teritorijų susisiekimo ir inžinerinės
infrastruktūros plėtrą.
4. Nauja urbanizuojamų teritorijų plėtra – naujas teritorijų įsisavinimas, keičiant žemės
tikslinę paskirtį iš žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties į kitą paskirtį. Naujos plėtros
teritorijos įsisavinamos tik parengus šių teritorijų specialiuosius ir/arba detaliuosius
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planus, įrengus susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, bendrojo naudojimo teritorijas
bei želdynus. Kartu su gyvenamosios paskirties objektų statyba naujos plėtros
teritorijose numatyta prekybos, paslaugų ir švietimo objektų statyba, užtikrinant geras
gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas gyventojams.
Bendrojo plano sprendiniuose nustatytoms urbanizuojamoms teritorijoms taikant visus
strateginius plėtros būdus, būtina išsaugoti gamtinio karkaso elementus, gamtos ir
kultūros paveldo objektus, suformuoti kokybišką urbanistinę struktūrą ir
architektūrinius sprendinius.

2.6. Sprendinių įgyvendinimo prioritetai
Bendrojo plano sprendiniuose numatant sprendinių įgyvendinimo prioritetus iki 2017
metų siekiama darnios plėtros, miesto urbanistinės struktūros harmonizavimo, miesto
pagrindinio centro vystymo ir lokalių centrų plėtros.
Naujasis Jurbarko miesto bendrasis planas turi tapti praktišku planavimo dokumentu,
suprantamu miesto gyventojams, norintiems gyventi jaukiame, patogiame mieste.
Bendrasis planas turi tarnauti priimant sprendimus dėl investicijų, tapti stabilumą mieste
užtikrinančiu garantu, tapti pagrindiniu miesto statybų kodeksu, koordinuojančiu
visuomenės, valdžios, verslo ir kaimyninių savivaldybių veiksmus, bei leidžiančiu
racionaliai panaudoti esamus išteklius.
Siekiant paskatinti urbanistinės struktūros plėtrą ir vystymąsi, racionalų miesto
teritorijos naudojimą, numatomi šie miesto plėtros prioritetai:
•

•
•

•
•
•

Įgyvendinant miesto teritorijos urbanistinės struktūros plėtrą ir vystymąsi,
bendrasis strateginis prioritetas teikiamas silpnųjų urbanistinės struktūros dalių
aktyvinimui bei stiprinimui, nuskurdusių bei degradavusių miesto teritorijų
atgaivinimui;
Pagrindinio Jurbarko miesto centro kompleksinė modernizacija ir renovacija,
miesto centro naujos plėtros teritorijų suformavimas;
Numatyto vietinio centro tarp Algirdo, Kudirkos ir Sodų gatvių modernizacija ir
renovacija, suformuojant komercines teritorijas dešinėje Sodų gatvės pusėje;
kitų lokalių centrų plėtra, sukuriant naujas darbo vietas;
Esamų užstatytų miesto teritorijų atnaujinimas ir modernizavimas, sovietmečio
statybos būsto renovacija, parengus specialiuosius renovacijos ir plėtros planus;
Neefektyviai naudojamų pramonės ir komunalinių teritorijų konversija;
Nauja miesto funkcinių zonų plėtra, rezervuojant teritorijas darniam vystymui,
galima tik parengus atskirų teritorijų specialiuosius ir/arba detaliuosius planus,
kurie atitiktų įstatymais ir norminiais dokumentais nustatytus teritorijų
naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentavimo reikalavimus.
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3. KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA
3.1. Gamtinio karkaso formavimas
3.1.1. Bendrosios nuostatos
1. Bendroji šalies teritorijos gamtinio karkaso erdvinė koncepcija ir lokalizavimo
modelis buvo nustatyti LR Seimo patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrajame plane. Šio modelio sudarymo principai remiasi 2001 m. priimtame LR
Saugomų teritorijų įstatyme įteisinta gamtinio karkaso sampratos geoekologine
koncepcija. Pagal ją - gamtiniu karkasu suprantamas vientisas gamtinio ekologinio
kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio
pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių
teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.
2. Gamtinio karkaso nustatymą formuoja siekiai:
1) sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį
kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų,
sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;
2) sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir
augalų migracijai reikalingas teritorijas;
3) saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
4) didinti šalies miškingumą;
5) optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą.
3. Gamtinis karkasas jungia įvairias teritorijas: rezervatus, draustinius, valstybinius
parkus, atkuriamuosius ir genetinius sklypus, ekologinės apsaugos zonas, taip pat miškų
ūkio, gamtines rekreacines ir ekologiškai svarbias agrarines teritorijas. Neaplenkia jis
miestų ir miestelių (urbanizuotų ) teritorijų, tik šiuo atveju svarbiausioji jo paskirtis reguliuoti kraštovaizdžio urbanizacijos ir technogenizacijos plėtrą, saugoti gamtinį
kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius, saugoti ir įveisti želdynus bei želdinius.
Būtina pabrėžti, kad gamtinis karkasas, kaip ekokompensacinė sistema yra objektyvus
teritorinis kompleksas, kuris funkcionuoja nepriklausomai nuo žmogaus ar jo sukurtų
institucijų norų.
4. Gamtinį karkasą sudaro:
1) geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba
bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų
ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir
karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją
gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą;
2) migracijos koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis
vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų
bei gyvūnų rūšių migracija.
3) geosistemų vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį
nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės
požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų
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geosistemų ekotopai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms
geosistemoms.
Pagal svarbą gali būti skiriamos europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės
gamtinio karkaso dalys.
5. Gamtiniame karkase esančiuose rezervatuose, draustiniuose, valstybiniuose parkuose,
biosferos monitoringo (stebėsenos) teritorijose, ekologinės apsaugos zonose,
atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose veiklos apribojimus nustato LR Saugomų
teritorijų įstatymas (Žin. 2001, Nr.108-3902), Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007,
Nr. 22 – 858) bei visa eilė kitų, veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių
dokumentų. Gamtinio karkaso reglamentas teritoriškai diferencijuojamas pagal į jo
sudėtį patenkančių žemės naudmenų ūkines kategorijas. Gamtinio karkaso teritorijose
skatinama veikla, kuria užtikrinama kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, saugomas
natūralus kraštovaizdžio pobūdis, palaikoma ir didinama gamtinė įvairovė, vykdomi
rekultivacijos bei renatūralizacijos darbai. Jam priklausančiose rekreacinės, miškų bei
žemės ūkio paskirties teritorijose draudžiama statyti pramonės įmones, kurioms
reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, ir gyvenamuosius
kvartalus. Leidžiama veikla, kuri užtikrina kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir
ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas ekosistemas ir yra vykdoma pagal teritorijų
planavimo dokumentus.
3.1.2. Konkretizuoti sprendiniai gamtiniam karkasui Jurbarko miesto teritorijoje
formuoti.
6. Įvertinus Jurbarko miesto padėtį regioninėje gamtinio karkaso sistemoje, miesto
teritorinės sąrangos ypatumus, potencialių gamtinio karkaso teritorijų būklę, išskiriamas
gamtinio karkaso teritorijas, turinčias kompensuoti urbanistinio – ūkinio vystymo
poveikį, atstovauja: migraciniai koridoriai ir vidinio stabilizavimo arealai. Reikia
pažymėti, kad nustatant gamtinį karkasą intensyviai urbanizuotoje aplinkoje laikomasi
pagrindinių gamtinio karkaso lokalizacijos principų: geoekologinės kompensacijos ir
teritorinio susietumo.
7. Migracijos koridoriams Jurbarko miesto gamtiniame karkase priskiriami šie slėnių
teritorijų ruožai:
- Nacionalinę svarbą turintis Nemuno žemupio migracinio koridoriaus ruožas
visoje miesto ribose esančioje atkarpoje.
- Rajoninę svarbą turintys Mituvos ir jos intako Imsrės migracinių koridorių
ruožai.
- Lokalinės svarbos bevardės vandentėkmės migracinio koridoriaus atkarpa
rytinėje Jurbarko miesto dalyje.
8. Vidinio stabilizavimo arealams Jurbarko miesto gamtiniame karkase priskiriamos
šios teritorijos:
- Regioninę svarbą turintis Viešvilės vidinio stabilizavimo arealas vakariniame
Jurbarko miesto pakraštyje (dalis ).
- Lokalinės svarbos vidinio stabilizavimo arealai: Ligoninės parko, Smukučių,
Eglių (Miškininkų ir Knygnešių gt. sankirtoje), Pietinio Pramonės rajono,
Kalnėnų.
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9. Nustatytų gamtinio karkaso elementų teritorinis išsidėstymas Jurbarko mieste
teikiamas brėžinyje – ,, Gamtinio kraštovaizdžio apsauga“ , apskaita pagal nustatytas
gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptis 3.1.1 lentelėje.
3.1.1 lentelė. Gamtinio karkaso teritorijos ir jų tvarkymo kryptys Jurbarko mieste
Gamtinio karkaso sudėtinės dalys ir jų
tvarkymo kryptys
MIGRACINIAI KORIDORIAI
1. Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus
kraštovaizdžio pobūdis (M1)
2. Palaikomas ir stiprinamas esamas
kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas (M2)
3. Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio
natūralumą atkuriantys elementai (M3)
VIDINIO STABILIZAVIMO AREALAI
1. Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus
kraštovaizdžio pobūdis (S1)
2. Palaikomas ir stiprinamas esamas
kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas (S2)
3. Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio
natūralumą atkuriantys elementai (S3)
VISAS GK

Plotas
(1575,1 ha)
664,0
136,5

%
42,2
8,7

375,3

23,8

152,2

9,7

276,5
99,7

17,5
6,3

23,9

1,5

152,9

9,7

940,5

59,7

10. Nustatytos šios, kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipus
išreiškiančios, gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptys (žiūrėti brėžinyje –
Gamtinio kraštovaizdžio apsauga, apskaitą pagal nustatytas gamtinio karkaso teritorijų
tvarkymo kryptis - 3.1.1. lentelėje):
•
•
•

išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis ( M1, S1);
palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio pobūdis ir natūralumas
(M2, S2);
grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai
(M3, S3).

11. Pirmasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas lokalizuotas
didesniais miško medynų plotais apaugusiose gamtinio karkaso teritorijose - zonose,
kurios net ir patekdamos į miesto ribas, yra išsaugojusios natūralų (gamtinį)
kraštovaizdžio pobūdį bei ekologinio kompensavimo potencialą. Pirmojo
kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipo zonos užima apie 25% gamtinio
karkaso teritorijų ploto, tame tarpe 20,5% migracinių koridorių ir 36% vidinio
stabilizavimo arealų. Šios teritorijos – tai turimas miesto gamtinio karkaso
funkcionavimo pagrindas, kurio perspektyva susijusi su racionaliu jose augančių
želdinių – miškų ir kitų žaliųjų plotų išsaugojimu ir tvarkymu, jų regeneracinio
potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei nustatyto tvarkymo
režimo užtikrinimu.
12. Antrasis kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas lokalizuotas riboto
geoekologinio potencialo gamtinio karkaso - mišrios naudmenų mozaikos santykinai
natūraliose gamtinėse teritorijose, kuriose miško medynų ir kitų želdinių plotai
kaitaliojais su laukų ar pievų (daugeliu atvejų sukultūrintų) naudmenomis, taip pat
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smarkiai pakeistos arba pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Antrojo
kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipo zonos užima apie 42,4%
gamtinio karkaso teritorijų ploto, tame tarpe 56,5% migracinių koridorių ir nedidelę
dalį, tik 8,6% vidinio stabilizavimo arealų Šių teritorijų tvarkymas yra kur kas
sudėtingesnis, reikalingas tiek esamų funkcijų subalansavimas, tiek regeneracinės
priemonės ekologinėms kompensacinėms gamtinės struktūros galioms stiprinti.
13. Trečiasis kraštovaizdžio apsaugos ir formavimo tipas taikytas silpno geoekologinio
potencialo ir miesto aplinkoje sunkiai išvengiamos technogeninės veiklos pažeistose
gamtinio karkaso teritorijose. Šios zonos susiformavo dėl technokratiško žemės
naudojimo pažeidžiant ekologinės pusiausvyros sąlygas, nesilaikant racionalios
gamtonaudos reikalavimų. Toks urbanistinės plėtros ir įtakos rezultatas apima 32%
gamtinio karkaso teritorijų ploto, tame tarpe 22,9% migracinių koridorių ir daugiau nei
pusę (55,3%) miesto ribose skiriamų vidinio stabilizavimo arealų ploto. Šiose zonose
gamtinio kraštovaizdžio formavimo kryptis yra regeneracinė-restauracinė, susijusi su
sudėtingų renatūralizacinių priemonių įgyvendinimu, ekologinių nuostatų stiprinimu ir
tausojančio šių teritorijų naudojimo, o ypač žaliųjų plotų formavimo, vystymu.
14. Gamtinio karkaso teritorijų ekologiniam optimizavimui būtina didinti želdinių miškų, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų ploto dalį gamtinio karkaso teritorijose, o
ypač migraciniuose koridoriuose, nes Jurbarko mieste nemaža dalis Nemuno, Mituvos
ir Imsrės pakrančių perimetro neturi apsauginių želdinių juostų. Žaliųjų plotų
didinimo programa turi būti orientuojama į labiausiai ekologiškai nuskurdintas
trečiajam kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipui - grąžinami ir
gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai, priskirtas zonas,
išaiškėjusias gamtinio karkaso konkretizavimo metu. Reikia pažymėti, kad miesto
ribose esančių gamtinio karkaso teritorijų želdiniai turėtų būti gausinami ne dėl
ekonominių faktorių, bet didinant gamtinės aplinkos ekologinį arba rekreacinį
pilnavertiškumą. (žiūrėti brėžinyje - Gamtinio kraštovaizdžio apsauga).

3.2. Gamtinio kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga
1. Bendrąją šalies teritorijos gamtinio kraštovaizdžio įvairovės (jo geogenetinio fondo)
apsaugos sistemą užtikrina specialus, pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą įsteigtų
instituciškai (turinčių administraciją) ir neinstituciškai organizuotų konservacinės
apsaugos prioriteto (išsaugančių)1 bei kompleksinių2 saugomų teritorijų tinklas.
2. Jurbarko mieste ir artimose apylinkėse nėra gamtinio kraštovaizdžio įvairovės
apsaugą vykdančių
konservacinės apsaugos prioriteto teritorijų, tame tarpe nėra
įsteigtų
vietinio lygmens
- savivaldybės
saugomų draustinių ar gamtinio
kraštovaizdžio objektų. Įvertinant esamą situaciją, bendrasis planas akcentuoja
teritorijų paieškų vietinio lygmens draustinių steigimui tikslingumą. Jurbarko miesto
savivaldybės bendrajame plane neteikiami pasiūlymai dėl naujų saugomų teritorijų
steigimo. Tai būtų specialaus aplinkosauginio planavimo dokumentų tikslas.

1

Konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančios) teritorijos – teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba
tipiški gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė įvairovė.
2

Kompleksinės saugomos teritorijos – gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu pasižyminčios teritorijos,
kuriose pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą sujungiamos įvairių apsaugos krypčių
prioriteto, taip pat rekreacinės ir ūkinės zonos.
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3. Biologinės įvairovės apsaugos sistemą Jurbarko mieste atstovauja
nacionalinę
saugomų teritorijų sistemą perdengiančio Europos ekologinio tinklo Natura 2000
teritorijos:
1) paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST);
2) buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST).
4. Paukščių apsaugai svarbi teritorija - Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos
ir Smalininkų (Žin. 2006, Nr. 92- 3635). Teritorijos pradžia yra 10 km į vakarus nuo
Kauno miesto, ji tęsiasi apie 100 km. Jurbarko mieste užima 15,4 ha plotą, kur apima
Nemuno pakrantės apsaugos zonos dalį (Nemuno upės vaga su joje esančiomis smėlio
salelėmis jau Jurbarko rajono savivaldybės ribose). Aptinkama europinės svarbos
saugoma paukščių rūšis - mažosios žuvėdros.
5. Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose yra draudžiama arba ribojama veikla, galinti
pakenkti saugomoms paukščių rūšims, jų buveinėms, perėjimo, mitybos, šėrimosi,
poilsio ir migracijų susitelkimo vietose. Jose statyti bei rekonstruoti statinius, tiesti ir
rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas bei įgyvendinti kitus
planus ir projektus, galinčius turėti poveikį paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms,
galima tik nustatyta tvarka įvertinus jų poveikį paukščių apsaugai svarbioms
teritorijoms ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus leidimą. Tvarkymo ypatumus
reglamentuoja Vyriausybės patvirtinti Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatai bei parengtas Nemuno upės pakrantės ir salų tarp Kulautuvos ir
Smalininkų gamtotvarkos planas.
6. Buveinių apsaugai svarbi teritorija - Karšuvos giria (Žin., 2005, Nr. 105 – 3908). Tai
daugiau nei 38 tūkst. ha plotą užimanti buveinė (Jurbarko, Šilutės, Tauragės raj. sav.),
kurioje saugoma lūšis. Jurbarko miesto bendrasis planas numato potencialios Natura
2000 teritorijos – Karšuvos girios ribų keitimą Jurbarko miesto teritorijoje. Pasiūlymas
teikiamas remiantis 2006 m. gruodžio 5d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie
aplinkos ministerijos raštu Nr. V3-8.1 – 2298 ,,Dėl Natura 2000 teritorijos ribų Jurbarko
mieste“. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos riba optimizuojama, atsisakant į miesto
ribas jo pietvakarinėje dalyje įsiterpiančių fragmentuotos struktūros miško plotelių
(apie 173,85 ha) ir nustatant ją iki Jurbarko miesto ribų (žiūrėti brėžinyje ,, Pagrindinis
brėžinys“). Nedidelis buveinių apsaugai svarbios teritorijos plotas (apie 7,32 ha) lieka
įsiterpęs į Jurbarko miesto ribas jo šiaurės vakariniame pakraštyje.
7. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų apsaugos režimas nustatomas subalansuotomis
priemonėmis: išsaugojimo (konservacinėmis), prevencinėmis priemonėmis, teritorijų
planavimo dokumentų bei planų sprendiniais, taip pat vertinimo priemonėmis,
nustatančiomis projektų poveikį buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms. Europos
Bendrijos svarbos buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų tvarkymo ypatumus
nustato Vyriausybės patvirtinti Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių
teritorijų nuostatai.
8. Miesto teritorijoje ir apylinkėse vykstantys procesai nuolat daro tiesioginę ir
netiesioginę žalą išlikusioms natūralioms bei pusiau natūralioms teritorijoms, todėl
reikalingi tolimesni išsamūs biologinės įvairovės tyrimai, kurių metu būtų išaiškintos
gamtosauginiu požiūriu vertingos neužstatytos miesto erdvės, tame tarpe miesto plėtros
interesų zonose, pateiktos jų apsaugos rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsaugos
plėtojimo pagrindimas reikalauja gana detalių, miesto bendrojo plano rengimo
užduotims nepriklausančių, teritorijos botaninių bei zoologinių tyrimų ir jo apimtyje
negali būti įvykdomas.
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3.3. Žaliųjų plotų1 sistemos vystymas
3.3.1. Bendrosios nuostatos
1. Žaliųjų plotų sistema yra nepaprastai svarbi ir neatskiriama miesto urbanistinės
struktūros dalis, kuri yra formuojama tikslu išsaugoti visuomeniškai ir ekologiškai
vertingo gamtinio kraštovaizdžio plotus, jų visumą tvarkyti kaip teritorinę sistemą,
siekiant gerinti ekologines bei rekreacines gyvenamosios aplinkos sąlygas, kuriant
patrauklaus miesto įvaizdį.
2. Žaliųjų plotų sistema yra miesto teritorijos gamtinio karkaso dalis, plėtojama kaip
funkciškai tikslinga ir kompozicijos požiūriu vieninga struktūra.
3. Žaliųjų plotų sistemos plėtojimo, diferencijavimo ir tvarkymo reglamentavimas
nustatomas įvertinant:
1) Gamtinio karkaso teritorijų lokalizaciją, kuri leidžia žaliuosius plotus vertinti
sisteminiu požiūriu, pamatyti kiekvieno jų reikšmę visai sistemai ir ne tik kiek jie
naudingi gyventojams, bet ir kaip jie palaiko viso gamtinio komplekso gyvybingumą;
2) Gamtosauginiu požiūriu reikšmingas ir (arba) vaizdingas gamtines teritorijas,
išlaikiusias natūralaus arba sąlyginai natūralaus kraštovaizdžio pobūdį – Nemuno slėnio
šlaitus, pakrantes, mažųjų upelių slėnius, išraiškingo kalvoto reljefo paplitimo plotus;
3) Esamus žaliuosius plotus – atskiruosius želdynus ir kitus saugotinus želdinius,
miškus, jų teritorinę sklaidą, estetines savybes ir tinkamumą rekreacijai;
4) Teritorijas, kuriose yra nepalankios ekogeologinės sąlygos užstatymo plėtrai ir ūkinei
veiklai.
4. Vadovaujantis miestų ir miestelių teritorijų bendrųjų planų rengimo taisyklėmis
(Žin., 2006, Nr. 145 - 5559), nustatytu žemės naudojimo būdų pagal tikslinę paskirtį
suskirstymu (Žin., 2006, Nr. 45 –1633), kaip savarankiški miesto struktūros elementai
bendrojo planavimo lygmenyje iš visų žaliųjų plotų išskiriami: miškai – miško parka2 ir
miesto miškai3 (miškų ūkio paskirties žemėse) ir atskirieji želdynai4 - aikštės, parkai,
skverai, žaliosios jungtys, apsauginiai želdynai (kitos paskirties žemės bendro
naudojimo teritorijose).
5. Jurbarko miesto bendrojo plano sprendiniuose nustatytose žaliųjų plotų sistemos
teritorijose veiklos ypatumus ir apribojimus nustato LR Želdynų įstatymas ( Žin., 2007,
Nr. 80- 3215), LR Miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872), LR Saugomų teritorijų
įstatymas (Žin. 2001, Nr. 108-3902), Gamtinio karkaso nuostatai (Žin., 2007, Nr. 22858), LR aplinkos ministro įsakymas ,,Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų
normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2007, Nr. 137-5624) ir kt. Laikantis LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
1

Žalieji plotai – tai apibendrinta sąvoka, kuri apima miškų ūkio paskirties žemėje ir kitos paskirties
žemėje esančius želdynus ir želdinius.
2
Miško parkai – poilsiui, visuomenės reikmėms naudojami miškai su atitinkama įranga ir infrastruktūra
(privažiuojamaisiais keliais, poilsio ir automobilių stovėjimo aikštelėmis, pasivaikščiojimo, dviračių,
slidinėjimo takais, masinių renginių vietomis, paplūdimiais, įvairia poilsiui skirta įranga ir statiniais).
Minimalus plotas priskirti šiam pogrupiui – 3 hektarai.
3
Miestų miškai – miestų teritorijose esantys miškai, kurių funkcinė paskirtis yra tenkinti miestų gyventojų
rekreacines, sanitarijos ir higienos reikmes, sudaryti sąlygas, palankias rekreacijai, masiniams renginiams
gamtoje, gryninti miestų orą, gerinti jų estetinį vaizdą, formuoti ir palaikyti tam tinkamiausius medynus.
4
Atskirieji želdynai – želdynai, esantys tik jiems skirtuose žemės sklypuose.
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nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 3 skirsnio nuostatų, žaliųjų plotų sistemos
teritorijos priskiriamos Valstybės išperkamai žemei. Jeigu tokiose teritorijose jau
atkurtos piliečių žemės nuosavybės teisės, grąžintame žemės sklype kapitalinių pastatų
statyba – negalima, išskyrus poilsio aptarnavimo pastatų ir rekreacinės infrastruktūros
objektų statybą, kurią numato tokių objektų išdėstymo specialusis planas. Visais
atvejais pastatų ir įrenginių statyba negalima natūralių biocenozių bei rekreacinių
želdinių zonose. Urbanizacijos laipsnis (plotų po pastatais, įrenginiais ir dirbtinėmis
dangomis santykis su laisvu žemės paviršiumi) parkuose yra ribojamas ir priklauso nuo
želdyno zonos paskirties.
3.3.2. Žaliųjų plotų sistemos vystymo sprendiniai
6. Jurbarko miesto bendrojo plano sprendiniuose planuojama žaliųjų plotų sistema
nustatoma:
1) maksimaliai išsaugant paveldėtą unikalią miesto gamtinę aplinką ir žalio miesto
įvaizdį bei toliau jį stiprinant;
2) sustabdant statybų skverbimąsi į vertingiausias gamtosauginiu ir estetiniu požiūriu
miesto teritorijas, ypatingą dėmesį skiriant įtraukimui į žaliųjų plotų sistemą tų gamtinio
karkaso teritorijų, kurios yra išlaikiusios natūralaus arba sąlyginai natūralaus
kraštovaizdžio pobūdį;
3) formuojant rekreacinės paskirties ir apsauginius želdynus naujai įsavinamose miesto
zonose ir įjungiant juos į esamą žaliųjų plotų sistemą;
4) formuojant apsauginius želdynus pramoninių, komunalinių ir infrastruktūros
teritorijų aplinkoje;
5) reikiamą dėmesį skiriant mažiausiai išvystytų žaliųjų plotų sistemos grandžių žaliųjų jungčių ir apsauginių želdynų kūrimui;
7. Jurbarko miesto bendrojo plano sprendiniuose, kaip savarankiški miesto struktūros
elementai, žaliųjų plotų sistemą formuoja: miškai – miško parkai ir miesto miškai
(miškų ūkio paskirties žemė) ir atskirieji želdynai – parkai, skverai, žaliosios jungtys,
apsauginiai želdynai (kitos paskirties žemė bendro naudojimo teritorijos). Nustatytų
žaliųjų plotų sistemos sudedamųjų dalių teritorinė lokalizacija pateikiama bėžiniuose:
,,Pagrindinis brėžinys“, ,,Žaliųjų plotų sistemos vystymas“, apskaita pagal nustatytas
kategorijas 3.3.1 lentelėje.
3.3.1.lentelė. Jurbarko miesto miškų ir atskirųjų želdynų pasiskirstymas
Kategorija

Kiekis (vnt.)
Plotas (ha)
% nuo bendro ploto
Miškai (miškų ūkio paskirties žemė)
Miško parkai
3
25,1
3,8
Miesto miškai
...*
361,2
55,0
Atskirieji želdynai (kitos paskirties žemė,bendro naudojimo teritorijos)
Aikštės
1
0,5
0,0
Parkai

8**

57,1

8,7

Skverai

6

2,6

0,4

Žaliosios jungtys

.... *

39,5

6,0

Apsauginiai želdynai

.... *

170,7

26,0

13

656,7

100

Viso:
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* - susideda iš kelių ir daugiau plotų ar atkarpų, todėl bendras kiekis nekonkretizuojamas.
** į parkų grupę įtraukiamas Jurbarko dvaro sodybos parkas, esantis konservacinės paskirties
žemėje.

8. Jurbarko miesto bendrojo plano sprendiniuose planuojama žaliųjų plotų sistema
užima 656,7 ha (42% miesto teritorijos). Teritoriškai didžiausia dalis tenka miškams
386,3 ha (24,8 % miesto teritorijos), tame tarpe miško parkams 25,1 ha (1,6 % miesto
teritorijos) ir miesto miškams 361,2 ha (23,2 % miesto teritorijos). Žaliųjų plotų
sistemoje labai svarbų ir aktyvų vaidmenį atliekantys atskirieji želdynai užima 270,4 ha
(17,3% miesto teritorijos). Tame tarpe atskirieji rekreacinės paskirties želdynai – parkai,
skverai, žaliosios jungtys - 99,7 ha (6,4% miesto teritorijos). Perspektyvoje vienam
gyventojui1 Jurbarko mieste privalomųjų miesto struktūros želdynų – parkų ir skverų
(2017 m.planuojamas gyventojų skaičius 13600) turėtų tekti 44,3m2. Perspektyvinis
rodiklis yra aukštas ir kiekybiniu požiūriu tenkina normatyvinius reikalavimus1.
9. Sprendiniuose fiksuojamas visų ,,Esamos būklės analizės ir vertinimo“ etape
inventorizuotų ir lokalizuotų rekreacinės paskirties žaliųjų plotų teritorijų - miško
parkų, parkų, skverų ir kt. išsaugojimas. Žaliųjų plotų sistema teritoriškai žymiai
plečiama ir papildoma naujais nariais: Ligoninės I, Ligoninės II miško parkais, beveik
dvigubai padidėjusiu Mituvos miško parku, Klevelio, Santakos ir Donelaičio gt.
parkais, trimis skverais, formuojamu žaliųjų jungčių2, sukabinančių tarpusavyje
daugumą želdynų ir rekreacinių teritorijų bei lankytinų vietų, tinklu. Miesto miško
parkų ir atskirųjų
rekreacinės paskirties želdynų teritorinė lokalizacija teikiama
brėžinyje ,,Žaliųjų plotų sistemos vystymas“, sąrašas - 3.3.2 lentelėje.
10. Parkai, skverai ir žaliosios jungtys yra miesto žaliųjų plotų sistemos svarbiausi ir
privalomi komponentai. Pagal paskirties ypatumus jie gali būti rekreacinės, mokslinės,
kultūrinės ir memorialinės, ekologinės paskirties. Priklausomai nuo paskirties skiriasi
parkų, skverų ir žaliųjų jungčių planavimas, jų dalių – funkcinių zonų sudėtis ir dydžiai,
želdinimo ir tvarkymo pobūdis. Principinės Jurbarko miesto atskirųjų želdynų
funkcinio naudojimo kryptys teikiamos 3.3.2 lentelėje.
11. Nustatytose atskirųjų želdynų teritorijose negali būti formuojami žemės sklypai
nuosavybės teisėms atkurti, privaloma laikytis griežtos nuostatos nevykdyti juose
statybų. Atskirais atvejais, pagal želdynų detalųjį planą numatytose lankytojų
aptarnavimo zonose, gali būti statomi tam skirti pastatai. Visais atvejais pastatų ir
įrenginių statyba negalima natūralių biocenozių bei rekreacinių želdinių zonose.
Urbanizacijos laipsnis (plotų po pastatais, įrenginiais ir dirbtinėmis dangomis santykis
su laisvu žemės paviršiumi) parkuose yra ribojamas ir priklauso nuo želdyno zonos
paskirties.

1

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu ,,Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų
ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 1375624) Jurbarko mieste (vidutinio dydžio miestų grupė) vienam gyventojui turėtų tekti ne mažiau kaip 20
m2 atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų.
2
Žalioji jungtis – ne siauresnis kaip 20 m pločio atskirasis želdynas, jungiantis miesto želdynus ir miškus
mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rekreacijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir
atliekantis migracijos koridoriaus funkciją.
UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

37

3.3.2. lentelė. Jurbarko miesto miško parkai ir atskirieji želdynai, funkcinio
naudojimo pasiūlymai
Nr.
brėžinyje
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8

3.9
3.10.
3.11.

3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
-

Teritorijos pavadinimas

Paskirtis, siūlomos funkcijos

Miško parkai (miškų ūkio paskirties žemė)
Mituvos
Rekreacinės paskirties - ramiam ir aktyviam poilsiui.
Ligoninės I
Rekreacinės paskirties - ramiam ir aktyviam poilsiui.
Ligoninės II
Rekreacinės paskirties - ramiam ir aktyviam poilsiui.
Aikštės (kitos paskirties žemė,bendro naudojimo teritorijos)
Savivaldybės
Reprezentacinė
miesto
aikštė,
renginių
organizavimas.
Parkai (kitos paskirties žemė,bendro naudojimo teritorijos)
Jurbarko dvaro sodybos *
Kultūrinės paskirties - pažintiniam lankymui, ramiam
poilsiui.
Vytauto
Memorialinės paskirties - pažintiniam lankymui,
ramiam poilsiui.
Jaunimo
Rekreacinės paskirties – ramiam ir aktyviam poilsiui.
Nemuno lankų
Rekreacinės paskirties – polifunkcinio naudojimo su
ramaus (rekreacinių želdinių, peizažinėmis) ir
aktyvaus poilsio (sporto ir žaidimų, pliažų, renginių)
zonomis, pėsčiųjų ir dviratininkų tranzitu.
Imsrės
Kultūrinės ir rekreacinės paskirties – pažintiniam
lankymui, ramiam ir aktyviam poilsiui tam skirtose
zonose.
Klevelio
Rekreacinės paskirties - ramiam poilsiui.
Santakos
Rekreacinės paskirties – polifunkcinio naudojimo su
ramaus (rekreacinių želdinių, peizažinėmis) ir
aktyvaus poilsio (sporto ir žaidimų, pliažų, renginių)
zonomis.
Donelaičio gt.
Rekreacinės paskirties – ramiam ir aktyviam poilsiui
tam skirtose zonose.
Skverai (kitos paskirties žemė,bendro naudojimo teritorijos)
Liukso
Rekreacinės paskirties – trumpalaikiam poilsiui,
aplinkos pagražinimui.
Kauno gt.
Rekreacinės paskirties – trumpalaikiam poilsiui,
aplinkos pagražinimui.
Vasario 16-osios – Dariaus Rekreacinės paskirties – trumpalaikiam poilsiui,
ir Girėno gt. sankirtos
aplinkos pagražinimui.
Miškininkų
Rekreacinės paskirties – trumpalaikiam poilsiui,
aplinkos pagražinimui.
Nežinomo kareivio kapo
Memorialinės paskirties - pažintiniam lankymui,
ramiam poilsiui.
Planuojami skverai (3)
Rekreacinės paskirties – trumpalaikiam poilsiui,
aplinkos pagražinimui.
Žaliosios jungtys
Rekreacinės ir apsauginės paskirties – ryšių tarp
žaliųjų plotų sistemos sudedamųjų dalių užtikrinimui,
gamtinio karkaso migracijos koridorių funkcijoms
atlikti.

*- istorinis želdynas konservacinės paskirties žemėje
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11. Atskirieji apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai. Tai savarankiška atskirųjų
želdynų grupė, išskiriama 170,7 ha plote. Šių želdynų paskirtis tarnauti konkrečios
apsaugos tikslams, priklausomai nuo atitinkamos teritorijos specifinių ypatumų.
Apsauginės paskirties želdynai numatomi tam tikrose, ypač jautriose antropogeniniam
poveikiui gamtinio karkaso dalyse, vandens telkinių, pramonės įmonių ir komunalinių
objektų apsaugos zonose, kelių sanitarinės apsaugos zonose ir kt. Šių želdynų
formavimo ypatumai ir tvarkymo reglamentas nustatomas įvertinant kiekvienos
konkrečios vietos gamtinės aplinkos ypatumus ir ekologinės apsaugos tikslus.
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas apsauginių želdynų suformavimui Nemuno
upės apsaugos zonoje, intensyvaus eismo gatvių aplinkoje.
12. Miesto teritorijos bendrojo plano rengimo lygmenyje sprendžiami žaliųjų plotų
sistemos dalių teritorinio išdėstymo, ribų, kiekio, priskyrimo atitinkamai kategorijai ir
funkcinio naudojimo klausimai. Detalesniam žaliųjų plotų sistemos dalių tvarkymo ir
naudojimo reikalavimų suformulavimui būtina parengti specialų miesto “žaliąjį
planą” - rekreacinių miškų ir atskirųjų želdynų tvarkymo, o taip pat detaliuosius ar
specialiuosius teritorinio planavimo dokumentus, kur būtų sprendžiami kiekvieno
konkretaus želdyno naudojimo ir tvarkymo klausimai, užtikrinant jų apsaugą ir
pilnavertį funkcionavimą
13. Sprendiniuose planuojami miškų ūkio paskirties žemių teritoriniai pokyčiai
didėjimo linkme (iki 386,3 ha). Šie pasikeitimai susiję su miškais apaugusių teritorijų
ribų optimizavimu (tai ypač liečia savivaldybės valdomus nevalstybinės reikšmės
miškus), siūlymais apmiškinti laisvo valstybinio žemės fondo žemių plotus gamtinio
karkaso teritorijose.
14. Pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį
Jurbarko miesto miškai priskiriami rekreacinių (IIB) miškų grupei. Pagal rekreacijos
pobūdį ir žmonių lankymosi intensyvumą, šie miškai išskiriami į du pogrupius – miško
parkų (intensyvaus pritaikymo rekreaciniai miškai) ir miesto miškų (ekstensyvaus
pritaikymo rekreaciniai miškai).
14.1. Miško parkai – Mituvos, Ligoninės I, Ligoninės II yra išskiriami 25,1ha plote
(6,5% rekreacinių miškų). Nustatytuose miško parkuose galima didelė užsiėmimų –
poilsiavimo formų įvairovė atitinkamose zonose: ramus pasivaikščiojimas, iškylavimas,
lauko žaidimai, mokomasis lankymas, sportinis pasivaikščiojimas arba sportinis
lavinimas (sveikatingumo takai), orientacinis sportas, pasivažinėjimas dviračiu, ramus
poilsis, slidinėjimas žiemą ir kt. Miško parkuose, palyginus su likusiais rekreaciniais
miškais, reikia daugiausiai ūkinio tvarkymo priemonių. Juose yra kuriama intensyviam
poilsiui pritaikyta būdinga parkui miško sudėtis ir struktūra, tankus rekreacinės
infrastruktūros tinklas, plečiantis poilsiavimo galimybes bei užtikrinantis jo komfortą,
formuojamos aikštelės, reginiai.
14.2. Miesto miškai išskiriami 361,2 ha plote (93,5 % rekreacinių miškų). Miesto miškų
pagrindinė funkcinė paskirtis yra tenkinti gyventojų rekreacines, sanitarijos ir higienos
reikmes, sudaryti sąlygas palankias rekreacijai, masiniams renginiams gamtoje, gryninti
miestų orą, gerinti estetinį vaizdą, formuoti ir palaikyti tam tinkamus medynus. Šiuose
miškuose palaikoma artima natūraliai miško struktūra. Siekiant pagerinti sąlygas
poilsiui, vykdomos sanitarinių – higieninių ir estetinių savybių gerinimo, reginių
formavimo bei medynų atsparumo didinimo priemonės, kuriama minimali rekreacinė
infrastruktūra. Jurbarko miesto miškuose galimas ramaus pobūdžio rekreacinis
naudojimas be nakvynės ir statybinės programos.
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15. Miškais apaugusių teritorijų tvarkymo reglamentą nustato Lietuvos Respublikos
Miškų bei Saugomų teritorijų įstatymai, Gamtinio karkaso nuostatai, Specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos. Konkrečios rekreacinių miškų tvarkymo priemonės
turi būti numatomos miškotvarkos projektuose, o miško parkų - kompleksiniuose
planavimo projektuose, kurie susidėtų iš miškotvarkos ir architektūrinio planavimo
projektų.
15. Miesto bendrojo plano lygmenyje nėra sprendžiami priklausomųjų želdynų1 plotų,
teritorinio išdėstymo principų ir kt. klausimai. Jokiu būdu negalima sumenkinti šių
želdynų, kurie yra privalomi urbanizuotų teritorijų
- gyvenamųjų, visuomeninių,
pramonės ir sandėliavimo objektų, komercinės paskirties ir kt. teritorijų aplinkos
komponentai, reikšmės. Priklausomieji želdynai yra labai svarbūs siekiant gerinanti
aplinkos kokybę (tiek estetinę, tiek ekologinę), tenkinant visuomenės sveikos
gyvensenos poreikius, palaikant teritorijos ekologinį stabilumą, sudarant galimybes
formuoti įvairaus pobūdžio erdves, mažinant agresyvų pastatų poveikį ir t.t. Šie
želdynai gali būti parodomi tik atskirų miesto dalių arba objektų detaliuose projektuose,
o jų plotai nustatomi vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu ,,Dėl atskirųjų
rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų)
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624). Įvertinant padėtį
gamtinio karkaso ir kitose jautriose antropogeniniam poveikiui zonose, sprendiniuose
numatomos teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos kompleksų teritorijos su
dideliu želdinių kiekiu (daugiau kaip 50% nuo viso žemės sklypo ploto). Konkrečios
priklausomųjų želdynų formavimo ir tvarkymo priemonės sprendžiamos žemesnio
lygmens teritorinio planavimo dokumentuose.
1

Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype.

4. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA
Įvadas
Bendrojo plano nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos dalies sprendinių turinys ir
sąvokos atitinka Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą
(Žin.,2004.Nr.53–5571 ), Savivaldybės bendrojo plano rengimo taisykles (Žin., 2004,
Nr.83 – 3029), Lietuvos nacionalinės darnaus vystymosi strategiją (Žin., 2003, Nr. 832039) ir Saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr.63-1188; 2001, Nr. 108-3902) bei
Lietuvos teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

4.1. Esama urbanistinė situacija
Tarpukario laikotarpiu miesto plėtimui išskirta teritorija suplanuota
laikantis
reguliaraus planavimo principų. 1940 m. Jurbarkas vėl nukentėjo nuo gaisro.
Senamiesčio gatvių tinklas pažeistas pokario metais. Užstačius pietinę miesto dalį
daugiabučiais namais išnyko Prieplaukos, Garlaivių, Nemuno gatvės, sutrumpėjo
Kranto gatvė.Sunaikinta Kauno g. atkarpa ties bažnyčia. 5 aukštų tūriai pažeidė
senamiesčio tūrinę erdvinę kompoziciją. Turgaus aikštėje pastatytas buitinio
aptarnavimo kombinatas.
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4.1.1. Atlikti projektai. Jurbarko miesto istorinis centras – urbanistikos paminklas
buvo vertintas Architektūros ir statybos instituto rengtuose projektuose:
1) Jurbarko m. istorinės dalies vertybinė charakteristika. Apsaugos reglamento ir
tolimesnio formavimo priemonių parengimas. 1994 m. ( Temos vadovas habil. dr. A.
Miškinis, temos vykdytoja Nijolė Steponavičiūtė)
2) Jurbarko m. urbanistikos paminklo sklypų projektas., 1995 m.(Temos vadovas
habil. dr. A. Miškinis, temos vykdytoja archit. A. Gaižutytė).
3. Jurbarko m. senamiesčio kvartalo tarp Dariaus ir Girėno, Birželio, Nemuno, Vydūno
gatvių žemės sklypų specialusis planas, 2006 m. ( UAB“TŪRIS“, Nijolė Steponaitytė)
4.1.2. Miesto kultūros vertybės – kultūros paminklai
Miesto istorinis centras yra paskelbtas urbanistikos vertybe –UV16. su plotu 71,77 ha.
Jurbarko senamiesčio kultūrinis sluoksnis apima jau didesnę teritoriją – 455,15 ha. Ir
suteiktas kodas registre A676.
Tai istorijos palikti pėdsakai – ryškesni ir ne tokie ryškūs, tačiau liudijantys, kad
tai seną istoriją turintis miestas su gilią senovę menančiais objektais.
Jurbarko piliakalnis su gyvenviete (XIII a.vid.) vad. Bišpiliu, Višpiliu( A675KP).
Jurbarko dvaro parkas. Ryškiausiai mieste jaučiamas Jurbarko dvaras su parku ir jame
išsidėsčiusiais dvaro statiniais. Parko gilumoje skulptoriaus Vinco Grybo memorialinis
muziejus. Plotas – 29,76 ha. Nuo 14 amž. Jurbarko karališkasis dvaras, kurį valdė
karalienės, LDK Žygimanto II žmona Bona, vėliau Polocko vaivadai Liudvikas ir Jonas
Mikalojus Radvilos. 1846 m. Caras Nikolajus II paskyrė kunigaikščiui Ilarionui
Vasilčikovui, kuris pastatė Mituvos kairiajame krante dvarą, kurio centriniai rūmai
sudegė per pirmą pasaulinį karą. Išliko dvi oficinos. Didelę dalį parko medynų sudaro
klevai, liepos, beržai, ąžuolai, skroblai, europiniai maumedžiai.Miško parko pakraštyje
yra ir svetimžemių medžių. Dvaro teritorijoje buvusi cerkvė pritaikyta koncertų ir
parodų salei.
V.Grybo memorialinis muziejus, įsikūręs Jurbarko parko gilumoje. Tai buvusio
kunigaikščio urėdo kalvės raudonų plytų pastatas būdingas Mažosios Lietuvos
Klaipėdos krašto architektūrai.Geometriškai sutvarkytoje parko dalyje alėjos ašyje
pastatytas paminklas skulptoriui V. Grybui.
Vytauto Didžiojo paminklas – skulptorius V. Grybas, past. 1930 m.
Pastatas Vytauto g. 4, statytas 1912 – 1913 metais istorizmo stiliaus. Ilgą laiką veikė
bankas ir paštas. Dabar nuomojamas komercinei veiklai. Fasadai laukia restauravimo
darbų.
Kapinių tvora su vartais (su angelų skulptūromis) – Autorius P. Mikutaitis. Pastatyta
1937 m.
Veterinarinė vaistinė Donelaičio g. 3
Namas – Vydūno 45, K.Glinskio memorialinis muziejus
Šv. Trejybės neogotikinė bažnyčia pastatyta 1907 m. (siūloma įrašyti į registrą )
4.1.3. Kultūros paveldo objektų išsaugojimo apimtys
Į urbanistikos paminklo ribas patenka tiek intensyvios urbanizacijos tiek ir kraštovaizdį
formuojantys Mituvos ir Imsrės slėnių želdynai bei erdvės. Diduma nekilnojamo
kultūros paveldo objektų apjungti į bendrą saugomą teritoriją ir tvarkytini pagal
specialųjį planą , individualias tvarkymo taisykles bei reglamentą.
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Kultūros paveldo vertybės Jurbarko mieste turi teisinę apsaugą – yra ne tik Registro
sąrašuose, bet ir saugomos teritorijos – urbanistinės vertybės ribose.
Jurbarko urbanistikos paminklo teritorijoje vertingos ir saugotinos vertybės yra:
- Mišraus ir linijinio plano struktūros 18 amž. peraugusios į į stačiakampio
plano struktūrą, gatvių tinklas, siluetas nuo Mituvos upės, Tilžės, Pamituvio,
M.Valančiaus ir Vydūno gatvių perspektyvos, Kauno, Vytauto Didžiojo,
Birželio, Kranto gatvių perspektyvos, medinio 1 – 2 aukštų 19 amž. pab. – 20
amž. pr. užstatymo tipas: Vydūno g. šiaurinė dalis, Tilžės, Pamituvio, Birželio,
Kranto g. vyraujantis sodybinio užstatymo tipas ir Vydūno g. pietinė dalis,
Dariaus ir Girėno, Kauno, Vytauto Didžiojo g. vyraujantis perimetrinio gatvės
užstatymo tipas.
- Imsrės upelio vaga
- Pirminė istoriškai susiklosčiusi ūkinė ir gyvenamoji paskirtis
Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio – Bišpilio
piliakalnio ir Imsrės upelio slėnio autentiškumas, Nemuno slėnio autentiškumas.

4.2. Sprendiniai
4.2.1. Įgyvendinimo programa
Urbanistikos paveldo objektų kultūrinės vertės išsaugojimo nuostatos detalizuotos ir
įgyvendinamos šių teritorijų apsaugos specialiaisiais planais. Tvarkybos ir
naudojimo reikalavimai detalizuojami individualiais apsaugos reglamentais, kurie
turi būti parengti visoms nekilnojamosioms kultūros vertybėms.
Vizualinės apsaugos zona nustatyta teritorijai į šiaurę nuo Vydūno g. apimant
Bišpilio piliakalnio teritoriją, Imsrės slėnio atkarpą iki x ** gatvės šiaurėje ir tako
pro ligoninę. Tikslas - apsaugoti nuo nepageidaujamų ir nebūdingų miesto siluetui
tūrių ar formų atsiradimo. Ribotinas ir aukštingumas. Jis neturėtų viršyti esamo
vidutinio 2 – 3 aukštų užstatymo ir vengti netinkančio miestui 5 a. namų
aukštingumo.
Kita vizualinės apsaugos zona su Kalnėnų piliaviete ir gyvenviete numatyta prie
Nemuno esančiai miesto žaliojoje ir rekreacinėje teritorijoje, kurioje užstatymas
negalimas.
Paveldo išsaugojimui ir tvarkybai skirtų sudarymas apjungiant valstybės,
savivaldybės ir privačių asmenų lėšas.
Paveldo paruošimas turizmo plėtrai, pritaikymas naudojimui paveldosaugos aspektu.
Plačiau įtraukti vietos bendruomenę ir atskirų objektų savininkus bei naudotojus
rengiant objektų atkūrimo programas

•

•

•

•
•
•

4.2.2. Nekilnojamo kultūros paveldo objektų tvarkyba ir naudojimas
Eil.
Nr.
1

1.

Savivaldybė

Kultūros paveldo teritorinės rūšys ir
eksponuotini objektai

Tvarkybos kryptis ir naudojimo
prioritetai

2

3

4

Jurbarko m.

Urbanistinės vertybės
Jurbarko miesto senoji dalis,
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Archeologinės vertybės – piliakalniai,
senovės gyvenvietės
Jurbarko piliakalnis vad. Bišpiliu,
Kalnėnų piliavietė vad. Bišpiliukais,

Statiniai, statinių kompleksai
Pastatai Nemuno g.16; 28 , 29, Pastatai
Vytauto g. 2;3 ;4

1.2.

1.3.

Dvarų sodybos
Jurbarko dvarų sodybos, V. Grybo
sodyba – muziejus.
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Pagal objektų apsaugos reglamentą
atlikti atranką : „ moksliniam pažinimui
ir viešam pažinimui ir naudojimui „,
pritaikymas kultūriniam, pažintiniam
turizmui. Nustatomos apsaugos zonos
ir tvarkymo režimai, objektams
parengiami apsaugos reglamentai.
Pagal teritorijos apsaugos specialųjį
planą, viešam pažinimui ir naudojimui.
Pastatai pritaikomi kultūriniam,
pažintiniam turizmui, restauruojant ar
rekonstruojant įvertinti architektūros
paveldo regioninius ypatumus.
Pagal teritorijos apsaugos specialųjį
planą, viešam pažinimui ir naudojimui.
Visuomeninei paskirčiai, kilnoj. kult.
vertybėms saugoti ir eksponuoti

Teritorijos tvarkymas paremtas :
1. Išlikusių autentiškumo ir kultūrinės vertės požymių išsaugojimas
2. Prarastų autentiškumo požymių grąžinimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams.
Negalima keisti istorinį gatvių tinklą, gabaritus, skersgatvių bei įvažų tinklą.
Negalima keisti istorinių kultūros paveldo objektų gabaritų
Urbanistikos paminklo ribose miesto senojoje dalyje esantis architektūrinis paveldas
atkuriamas įvertinant regioninius ypatumus.
Teritorijoje leistini visų rūšių tyrimo darbai, visų rūšių restauravimo darbai,
priešavariniai darbai.

4.3. Sprendinių vykdymo priemonės ir rekomendacijos
1. Siūlyti Kultūros paveldo departamentui:
1.1. kai iškyla problemų dėl paveldo objektams nenustatytų ar neišsamiai apibrėžtų
vertingųjų savybių, vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 ir
9 straipsniais, nustatant vertingąsias savybes, kaip naujai paaiškėjusias, – kreiptis į
vertinimo tarybas dėl jų apsaugos įteisinimo;
1.2. kuo skubiau teisės aktų nustatyta tvarka pateikti nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo taryboms reikalingą dokumentaciją, kad būtų nustatytos urbanistinių vietovių
vertingosios savybės ir įteisinta jų apsauga;
1.3. parengti teisės aktą, kuriame būtų nustatyti bendri urbanistinių vietovių vertingųjų
savybių nustatymo ir saugojimo pagrindai, diferencijuojant reikalavimus kultūros
paveldo objektams ir kitiems jų aplinką formuojantiems objektams;
1.4. parengti teisės aktus, kurie užtikrintų, kad nekilnojamosios kultūros vertybės bei
jose vykdomi tvarkybos darbai būtų sistemingai tikrinami;
1.5. teisės aktuose nustatyti galimybę visuomenei laiku susipažinti su rengiamais
sprendimų dėl kultūros paveldo apsaugos projektais ir teikti siūlymus;
1.6. užtikrinti, kad privalomi moksliniai taikomieji tyrimai būtų atliekami prieš
pradedant planavimo ir projektavimo darbus;
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1.7. parengti nekilnojamojo kultūros paveldo objekto būklės nustatymo metodiką bei
vertinimo rekomendacijas skirtingoms kultūros paveldo objektų rūšims;
1.8. parengti žalos įvertinimo ir nuostolių dydžio nustatymo metodikas atskiroms
nekilnojamųjų kultūros vertybių rūšims;
1.9. parengti vizualine tarša padaromos žalos įvertinimo metodiką;
1.10. parengti ilgalaikę kultūros paveldo apsaugos kontrolės programą.
2. Rekomenduoti Kultūros ministerijai:
2.1. organizuoti kultūrinių draustinių įsteigimą senamiesčiams ir miesto istorinėms
dalims bei jiems reikalingų apsaugos reglamentų ir teritorijų planavimo dokumentų
parengimą;
2.2. pakeisti Nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos taisykles, įpareigojant KPD ne
rečiau kaip kas 5 metus atlikti valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių
būklės fiksavimą bei įvertinimą;
2.3. paspartinti trūkstamų paveldo tvarkybos reglamentų priėmimą;
2.4. teikti Administracinio teisės pažeidimų kodekso projekto rengėjams pasiūlymus dėl
šio teisės akto tobulinimo paveldosaugos srityje.
3. Siūlyti Aplinkos ministerijai atitinkamuose norminiuose teisės aktuose nustatyti
reikalavimą, kad nuolatinės statybos komisijos nariai apie derinimo rezultatus (pritariu
ar nepritariu) raštiškas žymas atliktų ne tik tokios komisijos protokole, bet ir
pagrindiniuose derinamo projekto lapuose. Taip pat nustatyti, kad teritorinio planavimo
dokumento ar statinio projekto kopija būtų pateikta KPD prieš posėdį. ( LR Valstybinės
kultūros paveldo komisijos nutarimas „Dėl paveldosaugos kontrolės“, 2007.12.14, Nr.
N-5 )
4. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, rengiant 2009 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą,
numatyti lėšų savivaldybėms priskirtoms (ribotai savarankiškoms) ir savarankiškoms
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijoms vykdyti.
5. Rekomenduoti visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms:
a) siekiant operatyviau ir efektyviau atlikti paveldosaugos funkcijas, stiprinti
paveldosaugos padalinius finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais; savivaldybių
paminklosaugos padalinius formuoti tiesiogiai atskaitingus savivaldybių administracijos
direktoriui;
b) rengti savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos programas ir numatyti
biudžete lėšas šioms programoms vykdyti;
c) rajonams, kuriuose nėra tinkamos kvalifikacijos specialistų, steigti kelių savivaldybių
jungtines vertinimo tarybas, metodiškai talkinant Kultūros paveldo departamentui;
d) įgalioti paveldosaugos padalinius surašyti administracinių teisės pažeidimų
protokolus, kai kultūros paveldo objektuose vyksta statyba, pažeidžiant statinio projekto
sprendinius (ATPK 158(1) str.), nesilaikoma kapinių tvarkymo (ATPK 162(1) str.) ar
gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos (ATPK 162 str.) taisyklių.( LR Valstybinės
kultūros paveldo komisijos nutarimas „Dėl savivaldybių veiklos kultūros paveldo
apsaugos srityje“, 2007.12 14 Nr. N-4)
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5. GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ PLĖTRA
5.1. Gyvenamųjų teritorijų plėtros strategija
Gyvenamosios teritorijos yra esminis veiksnys formuojant miesto struktūros modelį iki
2027 metų, numatant visapusiškos miesto plėtros strategiją. Į Jurbarko miestą siekiant
pritraukti jaunus, darbingus žmones, suteikiant galimybę įsigyti kokybišką būstą mieste,
turi būti skirtas nuolatinis dėmesys esamų gyvenamųjų teritorijų atnaujinimui bei naujų
gyvenamųjų teritorijų plėtrai, gyvenimo kokybės gerinimui.
Bendrojo plano sprendiniai iki 2017 metų numato daugiafunkcinių gyvenamųjų
teritorijų plėtrą. Būstų plėtra planuojama šiose funkcinėse zonose:
• Miesto centras (tame tarpe senamiestis) ir lokalūs centrai esamoje užstatytoje
teritorijoje. Būsto plėtra galima tik atnaujinant esamą arba atkuriant buvusį
užstatymą, vykdant konversiją, kai pertvarkomos ir pritaikomos gyvenamai
statybai kitos funkcinio naudojimo teritorijos, suteikiant naują gyvenimo ir
aplinkos kokybę.
• Mišrios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos. Būsto plėtra galima
intensyvinant silpnai apkrautas, nepilnai integruotas į miesto struktūrą esamas
gyvenamąsias teritorijas. Teritorijų intensyvinimo priemones galima naudoti tik
įvertinus teritorijų fizines galimybes daugiafunkciniui pritaikymui darniosios
plėtros požiūriu.
• Intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos. Esamose urbanizuotose
teritorijose būsto plėtra galima numačius esamų daugiabučių masinės statybos
gyvenamųjų namų ir gyvenamosios aplinkos atnaujinimui strategiją, palaipsniui
atnaujinant bei gerinant būsto kokybę ir gyvenamąją aplinką. Šis procesas
tiesiogiai įtakoja darniosios plėtros įgyvendinimo principą, bet nereikalauja
naujų teritorijų plėtros.
• Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos. Būsto plėtra galima
intensyvinant silpnai apkrautas, nepilnai integruotas į miesto struktūrą esamas
gyvenamąsias teritorijas. Teritorijų intensyvinimo priemones galima naudoti tik
įvertinus teritorijų fizines galimybes daugiafunkciniam pritaikymui darniosios
plėtros požiūriu.
• Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos.
• Sodininkų bendrijų teritorijos, konvertuojamos į mažo užstatymo intensyvumo
gyvenamąsias teritorijas. Būsto plėtra suteikiant naują gyvenimo ir aplinkos
kokybę.
• Teritorijos visuomenės poreikiams, specializuotos ir kompleksų teritorijos.
Galima tik bendrabučių ir socialinio būsto statyba, išimties tvarka miesto tarybos
sprendimu.
Vienbučiai gyvenamieji namai gali būti statomi ir kitose funkcinėse zonose, jei tai
neprieštarauja susiklosčiusiems užstatymo principams. Neurbanizuojamose teritorijose
būsto plėtra galima tik esamose namų valdose, kurios neskaidomos, nustatytas
maksimalus užstatymo intensyvumas yra 0,2.
Numatomoms modernizuoti gyvenamosioms teritorijoms
kompleksiniai atnaujinimo (modernizavimo) planai.
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Sprendiniuose numatyta ir nauja gyvenamųjų teritorijų plėtra už esamų administracinių
miesto ribų. Užstatant naujas gyvenamąsias miesto plėtros teritorijas, numatoma
kompleksinė plėtra, pastatant prekybos, aptarnavimo ir paslaugų, socialinės,
susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektus, įrengiant atskiruosius želdynus,
užtikrinant gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas gyventojams. Naujai užstatomos
teritorijos laikomos visai naujos plėtros teritorijos ir suplanuotos, bet nebaigtos ar
nepradėtos užstatyti teritorijos.
Planuojant gyvenamąsias teritorijas numatoma:
• būsto plėtrai pirmiausia įsisavinti vidinius teritorinius rezervus, panaudojant jau
esamą miesto infrastruktūrą;
• siekti gyvenamųjų rajonų darnios plėtros taikant policentriškumo ir
polifunkciškumo (mišrios žemėnaudos) planavimo principus;
• gyvenamųjų teritorijų socialinio,
ekonominio ir ekologinio vystymo
įgyvendinimas;
• modernizuojant ir atnaujinant esamus gyvenamuosius rajonus, gerinti būsto ir
aplinkos kokybę;
• sudaryti palankias sąlygas sodų bendrijų teritorijų konversijai į gyvenamąsias
teritorijas;
• verslui, vystančiam ir plėtojančiam būstą, sudaryti palankią investicinę aplinką;
• saugoti miesto savitumą (gamtos ir kultūros paveldą) bei gerinti miesto
gyvenamųjų teritorijų urbanistinį – architektūrinį įvaizdį.

5.2. Gyventojų skaičiaus kaitos prognozė
Sudarant gyventojų skaičiaus kaitos prognozę 2007-2017 metų periodu Jurbarko mieste
taikomas kohortos komponenčių metodas. Pagrindiniai prognozės makro lygmens
indikatoriai yra natūralaus gyventojų prieaugio ir migracijos saldo rodikliai ir
kokybiniai vertinimo kriterijai.
Taikant kohortos komponenčių metodą, prognozuojama, kad Jurbarko mieste bendras
gyventojų skaičius didės nuo 13,4 tūkst. gyventojų 2007 metais iki 13,6 tūkst. gyventojų
2017 metais.
5.2.1. lentelė. Prognozuojama gyventojų skaičius kaita Jurbarko mieste 2007-2017
metų periodu
Bendras gyventojų skaičius
Amžiaus grupė
0-6 metai
7-18 metų
19-60 metų
60 metų amžiaus ir vyresni

Gyventojų skaičius (tūkst.), Prognozuojamas gyventojų
2007 m.
skaičius (tūkst.), 2017 m.
13,4
13,6
Iš jų pagal amžiaus grupes
2007 m.
2017 m. Prognozuojamas gyventojų pokytis
(%)
(%)
2007-2017 metų periodu, vnt.
6,9
6,4
-50
14,5
13,1
-190
59,0
58,6
+80
19,6
21,9
+360

Siekiant tinkamai identifikuoti švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės,
kultūrinės ir prekybos infrastruktūros tinklo miesto teritorijoje vystymo poreikius,
būtina pateikti gyventojų skaičiaus kaitos prognozę pagal skirtingas amžiaus grupes: 0-6
metų amžiaus gyventojų skaičiaus kaita tiesiogiai įtakoja poreikį ikimokyklinio ugdymo
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įstaigų paslaugoms, 7-18 metų amžiaus – bendrojo lavinimo įstaigoms, 60 metų ir
vyresniems gyventojams – sveikatos priežiūros įstaigoms bei socialinėms įstaigoms.
Prognozuojama, kad 2007-2017 metų periodu santykinė 0-6 metų amžiaus grupės
gyventojų skaičiaus dalis mažės 0,5 procentinio punkto arba 50 gyventojų, 7-18 metų
gyventojų amžiaus grupės – 1,4 procentinio punkto arba 190 gyventojų. Atitinkamai
mažėjant paslaugų vartotojams, mažėja poreikis ir ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo
lavinimo mokyklų paslaugoms.
60 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų skaičiaus santykinė dalis Jurbarko mieste 20072017 metų periodu augs 2,3 procentinio punkto. Kadangi šios amžiaus grupės
gyventojai yra pagrindiniai daugelio sveikatos priežiūros įstaigų ir socialinių įstaigų
paslaugų gavėjų, atitinkamai išaus ir poreikis tokio tipo viešosioms paslaugoms.

5.3. Būsto plėtros prognozė
Būsto plėtros prognozė 2007-2017 metų periodui pateikiama remiantis nuosaikios
plėtros koncepcijoje pateiktu optimistiniu gyventojų skaičiaus kaitos ir gyvenamojo
fondo sąlygų gerėjimo variantu. Prognozė pateikiama vienu variantu, nurodant būsto
plėtros ir teritorinio poreikio plėtrai intervalą, kadangi nagrinėjamu periodu gali
skirtingai reikštis socioekonominės prielaidos.
Pagrindiniai būsto plėtros poreikio prognozės kintamieji yra gyventojų skaičiaus kaita ir
gyvenamojo fondo sąlygų gerėjimas, išreiškiamas vienam gyventojui tenkančiu
naudinguoju gyvenamuoju fondu.
Prognozuojama, kad gyventojų skaičius Jurbarko mieste 2007-2017 metų periodu augs
195 gyventojais, todėl jiems bus reikalingas papildomas 5800-6200 kv. m. naudingasis
plotas, darant prielaidą, kad 2017 metais Jurbarko miestas pasieks dabartinį Europos
Sąjungos miestų rodiklį.
Papildomas gyvenamasis fondas Jurbarko mieste reikalingas ir dėl gyvenamojo fondo
sąlygų gerėjimo, tai yra vienam gyventojui tenkančio naudingojo gyvenamojo fondo
augimo. Prognozuojama, kad 2017 metais vienam gyventojui Jurbarko mieste teks 30,6
kv. m. naudingojo ploto, rodiklis augs 8,3 kv. m. lyginant su 2007 metais. Gyvenamojo
fondo poreikis dėl didesnio vienam gyventojui tenkančio naudingojo ploto sudarys
110800-121200 kv. m. Tokiu būdu bendras naujo gyvenamojo fondo poreikis Jurbarko
mieste 2007-2017 metų periodu sudarys 110800-121200 kv. m. Gyvenamasis fondas
augs nuo 316500 kv. m. 2007 metais iki 427300-437700 kv. m. 2017 metais. Vidutinis
metinis gyvenamojo fondo poreikis nagrinėjamu periodu sudaro 5800-6200 kv. m.
5.3.1. lentelė. Prognozuojamas naujo gyvenamojo fondo poreikis Jurbarko mieste
2007-2017 metų periodu
Gyventojų skaičius, 2007 m.

13362

Prognozuojamas gyventojų skaičius, 2017 m.

13557

Prognozuojamas gyventojų skaičiaus augimas
2007-2017 metų periodu
Bendras gyvenamasis fondas (kv. m.), 2007
m.
Vienam gyventojui tenkantis gyvenamasis
fondas (kv. m.), 2007 m.
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Vienam gyventojui tenkantis gyvenamasis
fondas (kv. m.), 2017 m.

30,63

Iki normos trūksta (kv. m.), 2007-2017 m.

8,3

Papildomas gyvenamasis fondas (kv. m.)

110800-121200

Vidutinis metinis gyvenamojo fondo
padidėjimas (kv. m.), 2017 m.
Gyvenamojo fondo prieaugis dėl gyventojų
skaičiaus augimo (kv. m.), 2007-2017 m.
Gyvenamojo fondo prieaugis dėl sąlygų
pagerėjimo (kv. m.), 2007-2017 m.
Bendras gyvenamasis fondas (kv. m.), 2017
m.

11080-12120
5800-6200
105000-115000
427300-437700

Sprendinių konkretizavimo stadijoje yra tikslinga gyvenamojo fondo poreikį 2007-2017
metų periodu pateikti pagal statybos tipą. Atsižvelgiant į esamą būklę ir identifikuotinus
miesto plėtros poreikius, priimama, kad Jurbarko mieste daugiaaukštei statybai skiriama
10 %, mažaaukštei – 20 %, sodybiniam užstatymui – 70 %.
5.3.2. lentelė. Prognozuojamas naujo gyvenamojo fondo poreikis Jurbarko mieste
2007-2017 m. periodu pagal statybos tipą
Bendras naujo gyvenamojo fondo poreikis
(kv. m.), 2017 m.

110800-121200

Iš jo:
Daugiaaukštė statyba (kv. m.), 2017 m. /%

11080-12120/10

Mažaaukštė statyba (kv. m.), 2017 m. /%

22160-24240 / 20

Sodybinis užstatymas (kv. m.), 2017 m. /%

77560-84840 / 70

Laikomasi prielaidos, kad esamas gyvenamasis fondas išliks iki projektinio periodo
pabaigos. Poreikis naujos gyvenamos statybos apimtims Jurbarko mieste 2007-2017
metų periodu sudarys 110800-121200 kv. m. bendro ploto – iš jo daugiaaukštė statyba
11080-12120 kv. m., mažaaukštė statyba – 22160-24240 kv. m., sodybinis užstatymas 77560-84840 kv. m.

5.4. Gyvenamųjų teritorijų plėtra
Planuojamam laikotarpiui iki 2017 metų vienam Jurbarko miesto gyventojui numatomas
vidutinis naudingo ploto padidėjimas iki 30,6 kv. m. Pagal optimistines plėtros
tendencijas miesto gyventojų skaičius padidės nuo 13 511 gyventojų iki 13 600
gyventojų. Šie pokyčiai reikalauja 100 950 kv. m. gyvenamojo fondo padidėjimo.
Reikalingų teritorijų plotai gyvenamajai statybai Jurbarko mieste nustatyti atsižvelgiant
į vidutinį gyventojų skaičiaus kaitą 2007-2017 metų periodu ir gyventojų skaičių 1 ha
skirtingo tipo ir aukštingumo statyboje. Naujų teritorijų poreikis gyvenamajai statybai
skaičiuojamas remiantis prielaidomis, kad daugiaaukštės statybos pastatuose gyvens
3

Remiantis EUROSTAT duomenimis, 2005 metais Europos Sąjungoje mieste vienam gyventojui
teko 30,6 kv. m. gyvenamojo fondo. Daroma prielaida, kad Jurbarko miestas iki 2017 metų šį rodiklį
pasieks.
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120 žmonių viename hektare ir jiems teks 27,5 kv. m. bendro naudingo ploto vienam
gyventojui, mažaaukštės statybos pastatuose – 29 žmonės viename hektare, kuriems
teks 29,2 kv. m. bendro naudingo ploto vienam gyventojui. Sodybiniame užstatyme
gyvens 27 žmonės hektare, tenkant 32,3 kv. m. bendro naudingo ploto vienam
gyventojui. Taip pat daroma prielaida, kad vidutinis sodybinio užstatymo sklypas 2017
metais Jurbarko mieste sieks 10 arų.
Skaičiuojant 30,6 kv. m. vienam gyventojui, esamame gyvenamajame fonde iki
projektinio periodo pabaigos išliks 10,3 tūkst. gyventojų. Prognozuojama, kad Jurbarko
mieste 2017 metais bus 13,6 tūkst. gyventojų, todėl nauja gyvenamoji statyba
skaičiuojama papildomai 3,3 tūkst. žmonių.
Vertinant pagal užstatymo tipus, 2017 metais Jurbarko mieste papildomai reikalingas
gyvenamasis fondas 3,3 tūkst. žmonių, iš kurių 0,3 tūkst. gyvens daugiaaukštėje
statyboje, 0,7 tūkst. – mažaaukštėje, 2,3 tūkst. – sodybiniame užstatyme.
5.4.1. lentelė. Naujų teritorijų poreikis gyvenamajai statybai Jurbarko mieste 20072017 metų periodu
Bendras naujos gyvenamos statybos
poreikis žmonių skaičiui

3,3 tūkst.
Iš jų:

Daugiaaukštė statyba

0,3 tūkst.

Mažaaukštė statyba

0,7 tūkst.

Sodybinis užstatymas

2,3 tūkst.

Bendras naujų teritorijų poreikis
gyvenamajai statybai (ha)

107-117
Iš jo:

Daugiaaukštė statyba (ha)

2,2-2,8

Mažaaukštė statyba (ha)

22,8-26,2

Sodybinis užstatymas (ha)

82,0-88,0

Taikant aukščiau pateiktą metodologiją, 2007-2017 metų periodu gyvenamajai statybai
papildomai reikia 107-117 ha naujų teritorijų, iš kurių daugiaaukštei statybai būtų skirta
2,2-2,8 ha, mažaaukštei – 22,8-26,2 ha, o sodybiniam užstatymui – 82,0-88,0 ha.

5.5. Mažaaukštės statybos plėtra
Didžiausia gyvenamojo fondo dalis Jurbarko mieste atitenka mažaaukštei statybai,
kurią sudaro mažaaukščiai ir sodybiniai gyvenamieji namai. Dalį mažaaukščių
gyvenamųjų namų gyvenamojo fondo sudaro teritorijos, konvertuojamos iš sodų
bendrijų teritorijų.
Bendras naujų mažaaukščių gyvenamųjų teritorijų poreikis yra 114,2 ha.
Mažaaukštė gyvenamoji statyba yra planuojam vidutinio ir mažo užstatymo
intensyvumo gyvenamosiose teritorijose, kuriose nustatytas maksimalus užstatymo
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intensyvumas atitinkamai 0,6 ir 0,4. Atskiruose polifunkcinėse teritorijose maksimalus
užstatymo intensyvumas galimas ir didesnis, priklausomai nuo esamos teritorijos
aplinkos sąlygų.
Bendrojo plano sprendiniuose numatytos atskiros mažaaukštės gyvenamosios teritorijos
su joms priklausoma socialine ir inžinerine infrastruktūra sudaro 331,1 ha.
Teritorijų pasiskirstymas pateikiamas 5.3.1. lentelėje.
5.5.1. lentelė
Teritorijos
plotas ha

Teritorijos pavadinimas
Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos

105,6

Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos

177,8

Sodininkų bendrijų teritorijos, konvertuojamos į mažo užstatymo
intensyvumo gyvenamąsias teritorijas

47,7

Viso:

331,1

Bendrojo plano sprendiniuose siūloma miesto teritorijos ribose esamų sodo bendrijų
teritorijų konversija į gyvenamąją mažaaukščių statinių teritoriją. Konvertuojama sodo
bendrijų teritorija sudaro 47,7 ha. Vystant šių gyvenamųjų teritorijų plėtrą, turėtų
vyrauti sodybinio užstatymo gyvenamoji teritorija.

5.6. Daugiaaukštės statybos plėtra
Daugiaaukščių gyvenamųjų namų statyba yra numatyta intensyvaus užstatymo
gyvenamosiose teritorijose, kur planuojamas maksimalus užstatymo intensyvumas yra
1,0. Miesto centro integruotose (polifunkcinėse) teritorijose planuojamų gyvenamųjų
teritorijų maksimalus užstatymo intensyvumas galimas ir didesnis - iki 1,4.
Daugiaaukščius (daugiabučius) gyvenamuosius namus reikėtų statyti tik tose
teritorijose, kur jau yra išvystyta socialinė (vaikų darželiai, mokyklos, aptarnavimo ir
paslaugų objektai), susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra.
Bendras naujų daugiaaukščių gyvenamųjų namų teritorijų poreikis yra nedidelis ir
sudaro tik 2,8 ha.
Miesto vidinė plėtra (modernizuojant esamas daugiabučių namų gyvenamąsias
teritorijas arba vykdant konversiją, gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę) turi
pirmenybę prieš numatytą plėtrą už esamų miesto ribų.
Bendrajame plane numatytų daugiaaukščių (daugiabučių) gyvenamųjų teritorijų plotas
sudaro 14,4 ha, tai yra tik 1% planuojamos miesto teritorijos. Didžiausia dalis
daugiaaukštės gyvenamosios statybos numatyta intensyvaus užstatymo gyvenamosiose
teritorijose.
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6. SOCIALINĖ APLINKA IR KULTŪRA, REKREACIJOS IR
TURIZMO VYSTYMAS
Švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės, kultūrinės ir prekybos infrastruktūros
tinklas teritoriniuose subjektuose yra orientuotas į gyventojų poreikių tenkinimą,
teikiant jiems viešąsias bei privačias paslaugas ir prekes. Jurbarko mieste esančios
švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinės, kultūrinės ir prekybos įstaigos
aptarnauja Jurbarko miesto gyventojus ir dalį miesto įtakos zonos aplinkinių teritorijos
gyventojų bei atvykstančių turistų. Bendras tokio pobūdžio infrastruktūros naudotojų
skaičius 2007-2017 metų periodu sudarys 14-15,5 tūkst. gyventojų, 13,6 tūkst. iš jų –
Jurbarko miesto gyventojai.

6.1. Švietimo infrastruktūra
Jurbarko mieste švietimo infrastruktūrą sudaro Jurbarko vaikų lopšelis–darželis
„Nykštukas“, Jurbarko „Ąžuoliuko” darželis – mokykla, Jurbarko Antano Giedraičio –
Giedriaus gimnazija, Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla ir Jurbarko Vytauto
Didžiojo vidurinė mokykla.
Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas Jurbarko mieste remiasi Jurbarko rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. liepos mėnesio 21 d. sprendimu Nr. T2-181 „Dėl
Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 metų bendrojo
plano patvirtinimo“. Remiantis planu, kiekybinė ir kokybinė švietimo įstaigų tinklo
kaita Jurbarko mieste nėra numatyta.
6.1.1. lentelė. Švietimo įstaigų tinklas Jurbarko mieste
Įstaigos pavadinimas

Eil. Nr.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas
1.

Lopšeliai-darželiai
Jurbarko vaikų lopšelis–darželis „Nykštukas“

Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo paslaugas teikiančių įstaigų tinklas
2.

Darželiai-mokyklos
Jurbarko „Ąžuoliuko” darželis – mokykla

Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas
3.
4.
5.

Gimnazijos
Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija
Vidurinės mokyklos
Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla
Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla

Vienas tiksliausių švietimo įstaigų poreikio kaitos Jurbarko mieste 2007-2017 metų
periodu identifikavimo būdų yra gyventojų skaičiaus pagal amžiaus grupes kaitos
prognozė ir užimtų vietų švietimo įstaigose kiekis.
Prognozuojama, kad 2007-2017 metų periodu 0-6 metų gyventojų, esančių
ikimokyklinio ugdymo įstaigų klientais, skaičius Jurbarko mieste mažės 50 gyventojų.
Šiuo metu iš 450 projektinių vietų Jurbarko ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra
užimtos 449, todėl sprendinių konkretizavimo laikotarpiu vietų skaičius ikimokyklinėse
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ugdymo įstaigose bus pakankamas. Naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtra ar
esamų reorganizacija nėra reikalinga.
Remiantis pateikta prognoze, 7-18 metų gyventojų, esančių bendrojo lavinimo mokyklų
klientais, skaičius mažės 190 žmonių. Šiuo metu užimtų vietų skaičius yra vidutinio
dydžio, todėl iki 2017 metų tuščių vietų kiekis bendrojo lavinimo įstaigose išaugs.
Aukštas vietų užimtumas nagrinėjamu periodu prognozuojamas tik Jurbarko Antano
Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje. Atsižvelgiant į demografines tendencijas ir tuščių
vietų skaičių Jurbarko mieto bendrojo mokyklose naujų įstaigų steigimas ar esamų
įstaigų reorganizacija nėra siūloma.
Įstaigų poreikio vertinimo kriterijus teritorijų planavime yra įstaigų prieinamumas
gyventojams. Remiantis bendraisiais urbanistiniais principais lopšelių-darželių
pasiekiamumo zona yra 350 metrų, mokyklų-darželių - 500 metrų, bendrojo lavinimo
mokyklų - 750 metrų. Vertinant pagal šį kriterijų Jurbarko mieste, bendrojo lavinimo
mokyklų prieinamumas mieste yra pakankamas. Aptarnavimo spindulys neaprėpia tik
nedidelės šiaurinės miesto teritorijos dalies, tačiau dėl nepilno esamų bendrojo lavinimo
mokyklų vietų užpildymo ir mažėjančio mokyklinio amžiaus gyventojų skaičiaus,
naujos bendrojo lavinimo mokyklos steigimas šiaurinėje miesto dalyje nėra siūlomas.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų poreikį šiaurinėje miesto dalyje galėtų patenkinti
nedidelis privatus keleto grupių lopšelis-darželis. Steigti valstybinę ikimokyklinio
ugdymo įstaigą Jurbarko mieste 2007-2017 metų laikotarpiu nėra siūloma.

6.2. Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra
Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros tinklo objektu miesto teritorijos
bendrajame plane yra ligoninės ir ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų tinklas.
Jurbarko mieste asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros tinklą sudaro VšĮ Jurbarko
ligoninė, VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Jurbarko
rajono psichikos sveikatos centras.
Centrinė Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekia, kad iki 2008 metų pabaigos ne
mažiau kaip 60 % pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teiktų privačiai dirbantys
šeimos gydytojai, sudarantys sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl teikiamų
paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Mažai
tikėtina, kad ši nuostata Jurbarko mieste iki numatyto termino bus sėkmingai
įgyvendinta.
6.2.1. lentelė Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas Jurbarko mieste
Įstaigos pavadinimas

Eil. Nr.

Ligoninės
1.

VšĮ Jurbarko ligoninė

Ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos
2.
3.

VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centras

Esamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas tenkina dabartinius ir tenkins
artimiausio dešimtmečio paslaugų gavėjų poreikius, todėl 2007-2017 metų laikotarpiu
ligonių tinklo Jurbarko mieste plėsti nėra siūloma.
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6.3. Socialinė infrastruktūra
Nagrinėjant socialinės infrastruktūros tinklo miesto teritorijoje vystymo galimybes
mieste, apsiribojama stacionariomis įstaigomis. Europos Sąjungos valstybėse-narėse
vykdomas stacionarių socialinių paslaugų svorio mažinimas, atitinkamai plečiant
nestacionarią socialinę infrastruktūrą. Šio principo įgyvendinimas siūlomas ir Lietuvos
Respublikoje, įskaitant ir Jurbarko miestą.
Šiuo metu stacionarios socialinės infrastruktūros tinklą Jurbarko mieste sudaro VšĮ
Jurbarko socialinių paslaugų centras ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto
jaunuolių darbo centras. Dėl augančio pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus, daugelio
socialinių įstaigų teikiamų paslaugų poreikis augs.
6.3.1. lentelė. Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros tinklas Jurbarke
Eil. Nr.
1.
2.
Eil. Nr.
3.
4.

Įstaigos pavadinimas
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras
VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras
Siūlomos steigti naujos stacionarios socialinės įstaigos Jurbarko mieste
Socialinės įstaigos tipas
Vaikų dienos centras
Nakvynės namai

Atsižvelgiant į poreikį socialinei infrastruktūrai, Jurbarko mieste 2007-2017 metu
periodu siūloma įsteigti dvi naujas stacionarias socialines įstaigas – vaikų dienos centrą
ir nakvynės namus.

6.4. Kultūrinė infrastruktūra
Kultūrinės infrastruktūros tinklo optimizavimas savivaldybių miestuose vykdomas
remiantis atskiromis rajonų savivaldybių kultūros plėtros programomis, kuriose
įtvirtinamas ir bendrosios kultūros ugdymas, regiono savitumo atspindinčio
etnografinio palikimo saugojimas ir sklaida, aktyvios ir kūrybiškos jaunosios
menininkų kartos ugdymas, tarptautinių kultūrinių ryšių plėtojimas. Rengiant Jurbarko
miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių konkretizavimą, Jurbarko rajono
savivaldybės kultūros plėtros programa dar nebuvo parengta.
Šiuo metu kultūrinės infrastruktūros tinklą Jurbarke sudaro Jurbarko kultūros centras,
Jurbarko r. savivaldybės viešoji biblioteka ir Jurbarko krašto muziejus bei du jo filialai
- Vinco Grybo memorialinis muziejus ir Konstantino Glinskio sodyba-muziejus.
6.4.1. lentelė. Kultūros įstaigų tinklas Jurbarko mieste
Įstaigos pavadinimas
Kultūros centrai

Eil. Nr.
1.

Jurbarko kultūros centras

Viešosios bibliotekos
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Viešieji muziejai
3.
Jurbarko krašto muziejus
Jurbarko krašto muziejaus filialai:
4.
Vinco Grybo memorialinis muziejus
5.
Konstantino Glinskio sodyba-muziejus
2.
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Esamas kultūrinės infrastruktūros įstaigų tinklas tenkina Jurbarko miesto ir jo įtakos
zonos gyventojų, atvykstančių vienadienių lankytojų ir turistų poreikius. 2007-2017
metų periodu poreikiais kultūrinėms paslaugoms neženkliai augs, tačiau esamas įstaigų
tinklas sugebės jį tenkinti, todėl esamą jo sklaidą siūloma išlaikyti.
Lietuvos Respublikos strateginiuose dokumentuose muziejų tinklo kaita Jurbarko
mieste taip pat nėra numatyta.

6.5. Prekybos infrastruktūros tinklo miesto teritorijoje vystymas
Bendrojo teritorijos plano objektu prekybos infrastruktūros srityje yra didžiųjų prekybos
centrų (virš 1000 kv. m. prekybos salės ploto) tinklas, jų poreikis ir pasiūla yra
formuojama rinkos dėsnių. Didžiųjų prekybos centrų tinklą Jurbarko mieste sudaro du
objektai. Dar du mažesni prekybos centrai statomi šiuo metu. Trumpuoju laikotarpiu
Jurbarke planuojama atidaryti ir aštuntą prekybos centrą.
Šiuo metu bendras prekybos centrų tinklo bendrasis plotas yra 6327 kv. m. 2009 metais
plotas sudarys 7727 kv. m., 2010 metais, jei bus atidarytas aštuntas prekybos centras,
9027 kv. m.
6.5.1. Esamų, statomų ir planuojamų statyti prekybos centrų tinklas ir jų plotai
Jurbarko mieste, kv. m
Plotas,
Eil. Nr.
Prekybos centro pavadinimas
kv. m
Esami prekybos centrai
1.
Maxima
600
2.

Norfos Mažmena

300

3.

Norfos Mažmena

300

4.

Norfos Mažmena

2235

5.

Maxima

2892
Šiuo metu statomi prekybos centrai

6.

IKI

700

7.

RIMI

700
Planuojami statyti prekybos centrai

8.

Norfos Mažmena

~1300

Nors visi šiuo metu esami, statomi ir planuojami statyti yra įsikūrę 1-jame ir 2-jame
skaičiuojamuosiuose rajonuose, kiekybinis ir kokybinis prekybos centrų tinklas
Jurbarko mieste pilnai tenkina rinkos poreikius, todėl 2007-2017 metų periodu miesto
administracinėse ribose nėra siūloma steigti naujų didžiųjų prekybos centrų. Dėl
išsiplėtusių Jurbarko miesto administracinių ribų ir augančios gyventojų perkamosios
galios padidėjusį poreikį prekybos infrastruktūrai mieste būsimas didžiųjų prekybos
centrų tinklas pilnai tenkins vartotojų poreikius.
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6.6. Rekreacija ir turizmas
Jurbarko miestas turi nemažą gamtinį ir kultūrinį turizmo potencialą, kurį sudaro
estetiškai vertingos vietovės, upės ir jų nuostabūs slėniai, išraiškingumu pasižymintis
Nemuno slėnis, miškai, miesto teritorijoje esantys kultūros paveldo objektai.
Tauragės apskrities teritorijos bendrajame plane ir Jurbarko rajono teritorijos
bendrajame plane (rekreacinių sistemų ir turizmo plėtojimo brėžinyje) Jurbarko miestas
išskirtas kaip regioninės svarbos rekreacinio vystymo centras, turintis labai didelį
rekreacinį potencialą.
Šis pagrindinis rajono rekreacinio aptarnavimo centras yra išskirtas kaip polifunkcinio
pobūdžio rekreacijos centras, apjungiantis
keturias rekreacinės specializacijos
kryptis.
Pagrindinės rekomenduojamos bei vystytinos rekreacijos rūšys Jurbarko miete yra šios:
•
•
•
•

Bendras turizmas;
Pažintinis turizmas;
Pramoginė ir sportinė rekreacija;
Poilsis gamtoje.

Rekreacijos plėtojimas sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su Jurbarko miesto
gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, padeda tenkinti gyventojų poreikius poilsiui.
Didžiosios dalies dabartinių ir naujų rekreacinių teritorijų galimybė panaudoti
rekreacijai ir turizmui labai priklauso nuo jų rekreacinės aplinkos kokybės esminio
pagerinimo.
Kad suaktyvėtų turistų srautai į Jurbarko miestą, reikia plėtoti itin plataus spektro
rekreacines paslaugas, sukurti puikios kokybės paslaugas teikiančią turistų aptarnavimo
infrastruktūrą, galinčią aptarnauti miesto gyventojus ir turistus.
Numatytose rekreacinio prioriteto vietovėse racionalus yra maudyklų ir paplūdimių,
miško parkų, svečių namų, poilsio namų, maitinimo įstaigų, stovyklaviečių, sporto
aikštelių ar panašių rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas ir palaikymas pagal
savivaldybės strateginiuose bei specialiuosiuose, detaliuosiuose planuose šioms
teritorijoms numatytas rekreacijos vystymo programas ir vystymo sprendinius.
Sudėtinė rekreacinės infrastruktūros dalis yra turizmo trasos – automobilių, dviračių ir
pėsčiųjų bei vandens turizmo trasos. Pro Jurbarko miestą praeina svarbiausios rajono
turistų judėjimo trasos:
•
•
•
•
•

Nacionalinis Panemunių autoturizmo maršrutas;
Regioninis „Karšuvos žiedo“autoturizmo maršrutas;
Nacionalinės svarbos dviračių turizmo trasa „Nemuno dviračių kelias – I“;
Regioninė dviračių turizmo trasa Karšuvos dviračių žiedas“;
Nacionalinės svarbos vandens turizmo trasa – „Nemuno vandens kelias“.

Miesto bendrojo plano sprendiniai iki 2017 metų numato daugiafunkcinių teritorijų
plėtrą, kuriose, priklausomai nuo rekreacinių išteklių potencialo, galimas ir rekreacinių
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teritorijų vystymas. Rekreacinio funkcinio prioriteto teritorijos siūlomos šiose
funkcinėse zonose:
•
•
•
•

Teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos, kompleksų teritorijos;
Teritorijos visuomenės poreikiams ir specializuotos, kompleksų teritorijos su
dideliu želdinių kiekiu;
Rekreaciniai želdynai – parkai, skverai, žaliosios jungtys, paplūdimiai ir aktyviai
rekreacijai skirtos teritorijos;
Rekreaciniai miškai, kur numatytas teritorijos naudojimas ekstensyviai
(neurbanizuojamai) rekreacijai, kuriant minimalią rekreacinės infrastruktūros
sistemą.

7. PRAMONĖS, VERSLO IR KOMUNALINIŲ TERITORIJŲ
VYSTYMAS
7.1. Pramonės ir kasybos pramonės teritorijos
Jurbarko miesto pramonės teritorija yra neatskiriama miesto struktūros dalis, kurioje
sukurtas didelis darbo vietų skaičius. Per paskutinius dešimtmečius, pasikeitus
ekonominėm sąlygom, kito miesto pramonės struktūra, dauguma įmonių neatlaikė
konkurencijos ir nyko.
Bendrojo plano sprendiniuose numatyta esamą miesto pramonės rajoną kokybiškai
atnaujinti (modernizuoti). Funkcinė zona, kurioje planuojama verslo ir pramonės
plėtra, sudaro 73,3 ha. Galimas didelių pramoninių teritorijų skaidymas į mažesnes,
vystant konversiją į smulkaus verslo, prekybos ir paslaugų įmonių teritorijas.
Nors ir nedidelė, užimanti tik 5% planuojamos miesto teritorijos, ši verslo ir pramonės
funkcinė zona turi visas galimybes tapti pilnaverte urbanistinės struktūros dalimi, nes
tam yra palankios teritorijos vystymui sąlygos: gera esama susisiekimo ir inžinerinė
infrastruktūra bei gera pramonės teritorijos padėtis gyvenamųjų miesto rajonų atžvilgiu.
Šiuo metu Jurbarko mieste yra įsteigta viena pramoninė teritorija, užimanti 153,8 ha
teritoriją. Komercinei paskirčiai įsisavinta 40,0 ha pramoninės teritorijos, pramoninei
paskirčiai – 52,7 ha teritorijos. Atsižvelgiant į pramonės teritorinius poreikius mieste bei
į tai, kad šiuo metu realiai įsisavinta tik apie trečdalis pramonės teritorijos Jurbarko
mieste, esamos pramoninės teritorijos plėtra ar naujų pramonių teritorijų steigimas nėra
siūlomas. Siūloma efektyviau įsisavinti esamą pramoninę teritoriją, tai tenkins
pramonės teritorinius poreikius Jurbarko mieste 2007-2017 metų periodu.
7.1.1. lentelė. Esamos ir perspektyvinės pramoninės teritorijos Jurbarko mieste
Eil.
Nr.

1.

Esama
pramonės
teritorija, ha

153,8
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Pramoninei paskirčiai
įsisavinta pramonės
teritorijos dalis, ha

52,7

Komercinei
Numatoma
paskirčiai įsisavinta esamos teritorijos
pramonės teritorijos plėtra ir naujų
dalis, ha
teritorijų
steigimas, ha

40,0

-
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Jurbarko mieste šiuo metu eksploatuojami du kasybos pramonės karjerai, užimantys
bendrą 652,0 ha kasybos pramonės teritoriją. Iš šio skaičiaus 187,8 ha patenka į
Jurbarko miesto administracines ribas.
7.1.2. lentelė. Kasybos pramonės karjerų teritorijos Jurbarko mieste
Eil.
Nr.

1.
2.

Vietovė

Bendra
Teritorija administracinėse
teritorija, ha Jurbarko miesto ribose, ha

Kalnėnai
(I sklypas)
Kalnėnai
(III sklypas)

Naudinga
iškasena

302,9

160,8

Žvyras

349,1

27,0

Smėlis ir
žvyras

2007-2017 metų periodu siūloma toliau eksploatuoti esamas kasybos pramonės
teritorijas Jurbarko mieste. Naujų kasybos pramonės teritorijų steigimas ir esamų
kasybos pramonės teritorijų plėtra sprendinių konkretizavimo laikotarpiu nėra siūloma.

7.2. Visuomeninės-komercinės teritorijos, gatvių ir aikščių tinklas ir
žalieji plotai
Remiantis bendraisiais urbanistiniais principais, poreikis gyvenamajai statybai
koreliuoja su poreikiu visuomeninėms-komercinėms teritorijoms, gatvių ir aikščių
tinklų ir žaliesiems plotams. Priklausomai nuo atskirų urbanistinių vienetų, jų specifikos
bei plėtros poreikių procentinė santykių išraiška yra skirtinga. Jurbarko mieste
apibendrintu skaičiavimu naujų visuomeninių-komercinių teritorijų poreikis sudaro 2324 %, poreikis gatvių ir aikščių tinklui 15 %, žaliesiems plotams 10-12 % poreikio
gyvenamajai statybai.
7.2.1. lentelė. Naujų visuomeninės-komercinės, gatvių ir aikščių tinklo ir žaliųjų
plotų teritorijų poreikis Jurbarko mieste 2007-2017 metų periodu
Naujų teritorijų poreikio tipas

Poreikis visuomeninei-komercinei
statybai
Poreikis gatvių ir aikščių tinklui
Poreikis žaliesiems plotams

Naujų teritorijų poreikio dydis, ha

24-28
16-18
11-13

Taikant aukščiau pateiktą metodologiją, Jurbarko mieste 2007-2017 metų periodu
visuomeninių-komercinių teritorijų poreikis sudaro 24-28 ha, poreikis gatvių ir aikščių
tinklui 16-18 ha, poreikis žaliesiems plotams 11-13 ha.

7.3. Bendras naujų teritorijų poreikis ir poreikio tenkinimas
Pagrindiniai miesto teritorinės plėtros poreikiai yra poreikis gyvenamajai, pramoninei,
visuomeninei-komercinei statybai, gatvių bei aikščių tinklui ir žaliesiems plotams.
Apibendrinus aukščiau pateiktus teritorijos poreikio pagal tipą skaičiavimus, bendras
naujų teritorijų poreikis Jurbarko mieste 2007-2017 metų periodu sudaro 158-176 ha, iš
kurio 24-28 ha sudaro poreikis visuomeninei-komercinei statybai, 16-18 ha - poreikis
gatvių ir aikščių tinklui, 11-13 ha – poreikis žaliesiems plotams. Nagrinėjamu periodu
poreikio pramoninei statybai mieste nėra, kadangi egzistuoja didelės esamos
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pramoninės teritorijos įsisavinimo galimybes, tenkinsiančios pramonės teritorinius
poreikius.
7.3.1. lentelė. Bendras naujų teritorijų poreikis ir jo tenkinimas Jurbarko mieste
2007-2017 metų periodu
Bendras naujų teritorijų poreikis Jurbarko mieste 2007-2017 metų periodu
Naujų teritorijų poreikio tipas

Naujų teritorijų poreikio dydis, ha

Poreikis gyvenamajai statybai

107-117

Poreikis pramoninei statybai

-

Poreikis visuomeninei-komercinei statybai

24-28

Poreikis gatvių ir aikščių tinklui

16-18

Poreikis žaliesiems plotams

11-13

Bendras naujos teritorijos poreikis

158-176

8. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA
8.1. Jurbarko miesto susisiekimo sistema
Transportas yra viena iš svarbiausių ūkio šakų, jo raida ir perspektyvos miestuose
neatsiejama nuo socialinės-ekonominės ūkio sistemos bei ekologinės aplinkos.
Plėtojant miestų susisiekimo sistemą būtina siekti užtikrinti aukštą gyventojų, turistų,
ūkio aptarnavimo kokybę su maksimaliu eismo saugumu, minimaliu teritorijos poreikiu
infrastruktūrai bei minimaliu poveikiu aplinkai. Sparčiai augant automobilizacijos lygiui
bei vykstant savaiminiam modaliniam pasiskirstymui miestų susisiekimo sistemoje, kur
dominuojanti transporto priemonė – lengvasis automobilis, vis sunkiau derinti darnios
miesto plėtros ir susisiekimo tikslus.
Planuojant miestų teritorijas, labai svarbu prognozuoti perspektyvinį susisiekimo
infrastruktūros poreikį, kas yra labai sunku mažuose miestuose, kur paprastai nėra
vykdomi periodiniai transporto bei keleivių srautų tyrimai. Jurbarko miesto susisiekimo
sistemos apkrovimo prognozes apsunkina ne tik minėtų tyrimų nevykdymas bet ir tai,
kad Statistikos departamentas duomenis kaupia ir pateikia tik pagal administracinius
vienetus, todėl daugeliu aspektų Jurbarko miestą tenka vertinti pagal visos savivaldybės
duomenis, o tai gali turėti įtakos didelėms prognozių paklaidoms.
Pagrindiniai veiksniai skatinantys miesto transporto infrastruktūros plėtrą yra gyventojų
mobilumas, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra bei krovinių vežimo intensyvumas,
miesto gyventojų transportinio judrumo didėjimas dėl visuomeninių interesų augimo,
miesto urbanistinė struktūra ir jos teritorinė plėtra susijusi su transportinio judrumo
didėjimu dėl pailgėjusių ryšių. Labai svarbus veiksnys yra gyventojų pragyvenimo
lygio kilimas bei
automobilizacijos lygis. Jurbarko rajono savivaldybėje
automobilizacijos lygis siekia 421 auto./1000-ui gyventojų. Prognozuojama kad per
artimiausią dešimtmetį Lietuvoje bus pasiektas Europos Sąjungos automobilizacijos
UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

58

lygis, kuris sieks 500-600 individualių lengvųjų automobilių 1000-iui gyventojų. Taigi,
neišvengiamai bendroje kelionių struktūroje toliau didės lengvųjų automobilių reikšmė.

8.2. Miesto gatvės ir automobilių aptarnavimo sistema
Jurbarko miesto gatvių struktūra istoriškai susiklosčiusi ir gamtinių sąlygų įtakojama
visumą, kurios radikalūs pertvarkymai būtų susiję su labai didelėmis investicijomis, kas
prie dabartinių susisiekimo sistemos apkrovimų ekonomiškai būtų nepagrįsta. Esamos
būklės analizėje, atlikus miesto transportinius tyrimus piko valandą, buvo nustatyta, kad
Jurbarko miesto gatvių ir sankryžose nėra pralaidumo problemos ir net gi daugelyje
sankryžų yra pralaidumo rezervas perspektyviniams transporto srautams praleisti.
Vienas didžiausių Jurbarko miesto susisiekimo sistemos neigiamų aspektų yra
tranzitinio transporto eismas Šakių-Tauragės kryptimi, kuris apkrauna Dariaus ir
Girėno-Vydūno-Muitinės gatvių sankryžą. Atlikta sankryžos rekonstrukcija padidino
sankryžos laidumą, tačiau tik iš dalies pagerino situaciją, nes tranzitinio transporto
eismas nėra nukraunamas nuo miesto centro. Dėl esamo užstatymo ir ypatingai
sudėtingų gamtinių sąlygų, miesto teritorijoje nėra galimybės iš esmės keisti
susiklosčiusios situacijos.
Po Jurbarko miesto bendrojo plano sprendinių galiojimo laikotarpio, toliau augant
transporto eismo intensyvumui, siūloma ieškoti galimybės tranzitinį transportą nukrauti
nuo miesto centro formuojant naują kelių jungtį su Šakių rajono savivaldybės keliais už
Jurbarko miesto ribų. Nauja kelių jungtis pareikalautų didelių investicijų , kadangi
atsirastų naujo tilto per Nemuną poreikis. Todėl tikslinga šį klausimą spręsti
kompleksiškai, kartu su perspektyvinio geležinkelio linijos Pilviškiai-Tauragė trasos
varianto parinkimu, formuojant naują infrastruktūros koridorių.
Nemaža Jurbarko miesto susisiekimo problema yra prasta gatvių techninė būklė, didelis
žvyro dangų kiekis miesto gatvių tinkle, šaligatvių ir dviračių takų trūkumas. Daugelyje
gatvių nėra įrengtų lietaus nuotekų šalinimo sistemų bei apšvietimo tinklų. Todėl
artimiausioje ateityje svarbiausias uždavinys-esamos susisiekimo infrastruktūros
tobulinimas, gatvių asfaltavimas bei inžinerinių tinklų įrengimas. Būtina nustatyti
Jurbarko miesto gatvių kategorijas bei raudonąsias linijas užtikrinančias teritorijos
poreikį miesto techniniai infrastruktūrai pagal statybos techninį reglamentas STR
2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.
Plečiant miesto užstatytas teritorijas šiaurės bei rytų kryptimis, numatoma suformuoti
naują miesto šiaurės-rytų apvažiavimą, kuris padėtų išvengti žalingo tranzitinio eismo
poveikio miesto teritorijoms, o Lauko ir Sodų gatvės kartu su Vytauto Didžiojo, Dariaus
ir Girėno, Vydūno gatvėmis sudarytų miesto vidaus susisiekimo pagrindinių gatvių
karkasą.
Šiaurės-rytų aplinkkelis siūlomas formuoti keliais etapais. Sprendinių galiojimo
laikotarpiu (iki 2017 m) numatoma įrengti šiaurinę miesto gatvę, jungiančią Lauko ir
Knygnešių gatves. Nauja B2 kategorijos gatvė, Lauko gatvės atkarpa iki Algirdo gatvės
bei naujai suplanuota C1 kategorijos gatvė rytinėje miesto dalyje, atliks artimojo šiaurės
rytų aplinkkelio funkciją.
Kitu etapu, po 2017 metų, atsiradus poreikiui plėsti miesto teritoriją rytų kryptimi, būtų
formuojama rytinė tolimojo aplinkkelio dalis ir jungtis su šiaurine B2 kategorijos gatve.
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Planuojamų naujų gatvių tinklas. Jurbarko miestas turi pakankamai tankų gatvių
tinklą. Miesto bendrajame plane numatoma esamą Žemaitės gatvę pratęsti iki Kudirkos
gatvės. Planuojamos naujos C1, D1 bei D2 kategorijų gatvės susijusios su naujai
formuojamų gyvenamųjų kvartalų aptarnavimu, kurie formuojami prisitaikant prie
esamos miesto struktūros. Rytinėje miesto dalyje numatoma C1 kategorijos gatvė, kuri
atliks ir rytinio miesto apvažiavimo funkciją. Iš viso Jurbarko miesto bendrajame plane
numatoma apie 11,6 km naujų gatvių.
Toliau augant transporto eismo intensyvumui, sprendinių galiojimo laikotarpiu siūloma
įrengti šviesoforinį valdymą Muitinės-Knygnešių gatvių sankryžoje.

8.3. Susisiekimo tinklo kategorijos
Pagal statybos techninį reglamentą STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų
susisiekimo sistemos“, miestų bendruosiuose planuose nustatoma A, B, C kategorijų
gatvių reikmė ir techniniai parametrai. Esamiems susisiekimo tinklams normų
techniniai reikalavimai taikomi įvertinus esančias užstatymo ir sklypų ribas, inžinerines
komunikacijas, želdinius, ir viso to inžinerinio pertvarkymo galimybes.“[STR
2.06.01:1999]
B kategorijos gatvės skirtos susisiekimui tarp miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų bei
ryšiams su užmiesčio keliais.
C kategorijos gatvės - tai miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys. Pagrindinės
keleivių viešojo susisiekimo bei miesto vidaus transportinių ryšių ašys.
D kategorijos gatvės - lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, skirtos srautų
pasiskirstymui į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų objektų.
Esamų Jurbarko miesto gatvių techniniai parametrai (maži atstumai tarp sankryžų, maži
gatvių pločiai) bei esantis užstatymas daugeliu atvejų neleidžia gatvėms priskirti
kategorijų pagal jų atliekamą funkciją miesto urbanistinėje struktūroje. Jurbarko miesto
gatvių tinklas formuojamas iš B, C ir D kategorijų gatvių. Ateityje vykdant
projektavimo ir statybos darbus, būtina atsižvelgti į nustatytas gatvių kategorijas, nuo
kurių priklauso rezervuojamų zonų pločiai gatvių važiuojamųjų dalių įrengimui,
šaligatvių, dviračių takų tiesimui, inžinerinių tinklų klojimui bei apželdinimui. Jurbarko
miesto perspektyvinės gatvių kategorijos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.
8.3.1.lentelė.Jurbarko miesto perspektyvinės gatvių kategorijos

Gatvės pavadinimas

A. Giedraičio-Giedriaus
g.
A.Šabaniausko g.
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Gatvės ruožas

Orientacinis
gatvės
Kategorija
raudonųjų
pagal STR
linijų plotis
metrais
2.06.01:1999
pagal STR
2.06.01:1999

Kalnėnai-Barkūnų g.

D1

15-20

-

D2

15-20
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Algirdo g.
Barkūnų g.
Dariaus ir Girėno g.
Eržvilko g.
Gedimino g.
K.Donelaičio g.
Kalnėnų g.
Kauno g.
Kęstučio g.
Knygnešių g.
Lauko g.
Lauko g.
Lauko g.
Miškininkų g.
Mokyklos g.
Muitinės g.
Nemuno g.
P. Paulaičio g.
Pramonės g.
S. Daukanto g.
S. Daukanto g.
Sodų g.
Vėjų g.
Vydūno g.
Vydūno g.
Vytauto Didžiojo g.

P.Paulaičio g.-Statybininkų g.
Vėjų g – Algirdo g.
Algirdo g. – Dariaus ir Girėno g
Dariaus ir Girėno g. – Kauno g.
Barkūnų g. – Pramonės g.
P.Paulaičio g.-Statybininkų g.
Lauko g. – 141 kelio
Lauko g.-Vytauto Didžiojo g.
Knygnešių g. – Dariaus ir Girėno
g.
Dariaus ir Girėno g. – Nemuno g.
-
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D1
D1
C2
C2
D1
D2
D2
D2
D2
C2
C1
D1
D2
D2
D2
C2
D2
D1
D2
D1
D2
C2
D1

15-20
15-20
20-40
20-40
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20-40
20-40
15-20
15-20
15-20
15-20
20-40
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20-40
15-20

D1

15-20

C2
D1

20-40
15-20

Pastaba: Lentelėje pateiktos esančių ir anksčiau suprojektuotų Jurbarko miesto gatvių
perspektyvinės kategorijos. Bendrajame plane numatomų naujų gatvių kategorijos
parodytos Susisiekimo brėžinyje ir 8.3.1. schemoje.
Automobilizacijos lygio augimas ir kelionių skaičiaus didėjimas lengvaisiais
automobiliais formuoja parkavimo vietų poreikį. Šie rodikliai turi tendenciją didėti,
todėl prognozuojama, kad automobilių stovėjimo vietų skaičiaus poreikis augs, ypač
miesto centrinėje dalyje bei daugiaaukščiuose miegamuosiuose rajonuose. Šią problemą
reikėtų spręsti atliekant tyrimus, gyventojų apklausas atskirose miesto zonose, rengiant
specialųjį automobilių stovėjimo aikštelių plėtros planą. Esamos bei numatomos
automobilių stovėjimo aikštelės parodytos techninės infrastruktūros brėžinyje.
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8.4. Viešasis transportas
Siekiant darnios miesto plėtros, viešasis transportas yra vienas svarbiausių ir turi
neabejotinų privalumų miesto susisiekimo sistemoje. Ši transporto rūšis svarbi ne tik
susisiekimo bei socialiniu aspektais, bet ir ekologiniu aspektu, kaip reikalaujanti žymiai
mažesnės infrastruktūros plėtros bei mažiau teršianti aplinką nei individualus
transportas. Todėl visuomeniniam transportui miestuose turi būti skiriamas reikiamas
dėmesys, suteikiant prioritetą miesto susisiekimo sistemoje, užtikrinant išvystytą
maršrutinį tinklą pagal STR 2.06.01:1999 reikalavimus.
Jurbarko miesto viešojo transporto maršrutinis tinklas išvystytas pakankamai, egzistuoja
kaip priemiestinių maršrutų sudedamoji dalis, yra pakankamai lankstus ir keičiamas
priklausomai nuo sezono bei paros meto. Maršruto trasa eina Dariaus ir Girėno, Lauko,
Gedimino, Vytauto Didžiojo, Sodų, Vydūno, Knygnešių, Miškininkų, Eržvilko,
Muitinės, Barkūnų, P.Paulaičio, Pramonės, Statybininkų, A. Giedraičio-Giedriaus
gatvėmis.
Pagal STR 2.06.01:1999, mažų ir vidutinių miestų minimaliai būtinojo viešojo keleivių
susisiekimo tinklo tankis turi būti toks, kad maksimalus ėjimo pėsčiomis iki viešojo
susisiekimo linijų atstumas būtų ne didesnis kaip 800 metrų.
Atlikus Jurbarko miesto viešojo transporto linijų bei stotelių pasiekiamumo analizę
(žiūrėti schemą „Jurbarko miesto viešojo transporto stotelių pasiekiamumas“), matyti,
kad miesto viešojo transporto stotelių išdėstymo tankis ne tik tenkina šiandieninius
poreikius, bet ir yra rezervas perspektyviniams gyvenamiesiems kvartalams aptarnauti.
Visos miesto perspektyvinės gyvenamosios zonos patenka į 800 m stotelių
pasiekiamumo zoną, o didžioji dalis perspektyvinių gyvenamųjų kvartalų patenka į 600
m spindulio viešojo transporto stotelių pasiekiamumo zoną. Tai reiškia, kad nėra
poreikio numatyti naujas visuomeninio transporto maršrutų linijas, nes esamos linijos
pakankamai gerai aptarnaus ir perspektyvinius gyvenamuosius kvartalus.
Siekiant didinti Jurbarko miesto viešojo transporto paslaugų kokybę, pirmiausia
reikalingos nemažos investicijos į transporto priemonių parko atnaujinimą. Tobulinant
visuomeninio transporto aptarnavimo kokybę pirmiausia reikėtų peržiūrėti miesto
visuomeninio transporto darbą, atlikti keleivių srautų tyrimus, gyventojų apklausas,
kurių pagrindu optimizuoti esamą maršrutinį visuomeninio transporto tinklą bei stotelių
išdėstymą, siekiant optimalaus ir ekonomiškai pagrįsto viešojo transporto darbo.
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8.5. Pėsčiųjų-dviračių takų tinklas
Jurbarko miestas dėl palyginti nedidelės teritorijos ir palankaus reljefo turi geras sąlygas
vystyti susisiekimą dviračiais. Tačiau mieste nėra pakankamai išvystytas pėsčiųjų ir
dviračių takų tinklas, trūksta reikiamos infrastruktūros dviračių laikymui prie traukos
objektų, neužtikrinamas dviratininkų saugumas, tai yra viena iš pagrindinių kliūčių
skatinti ir plačiau naudoti dviračius kaip susisiekimo priemonę. Miesto dydis ir
struktūra turi daug privalumų intensyvesniam šios transporto rūšies panaudojimui bei
skatinimui kaip ekologiškos miesto susisiekimo rūšies. Jurbarko miestą kerta Nemuno
dviračių turistinė trasa, todėl reikia spręsti šios trasos ir miesto dviračių takų sistemos
integravimo klausimą.
Esamas dviračių-pėsčiųjų trasas siūloma pratęsti naujomis jungtimis ir taip sukurti rišlią
miesto dviračių-pėsčiųjų takų sistemą, jungiančią pagrindinius traukos objektus,
rekreacines teritorijas, lankytinus objektus, uostą, prieplaukas, miesto centrinę dalį.
Pagrindinis dviračių takų tinklas numatomas formuoti Nemuno pakrante, miesto parkų
teritorijose, palei Lauko, S.Daukanto, Sodų, Barkūnų, Kalnėnų gatves, sujungiant jį su
Nemuno turistine trasa.
Dviratininkų saugumui užtikrinti užmiesčio dviračių takai įrengiami už kelio juostos
ribų. Miesto teritorijoje, C kategorijų gatvėse dviračių takai turi būti įrengiami atskirti
nuo važiuojamosios dalies apsaugine juosta. Mažo eismo intensyvumo D kategorijų
gatvėse dviračių takai gali būti nužymėti gatvės važiuojamojoje dalyje.

8.6. Vidaus vandenų transportas
Vidaus vandenų transporto vystymas, laivybos skatinimas bei infrastruktūros gerinimas
yra tiek vienas iš ES prioritetų, tiek viena iš mūsų valstybės Ilgalaikės (iki 2025 metų)
transporto sistemos plėtros strategijos krypčių. Iki 2015 metų ketinama sukurti
infrastruktūrą Nemuno trasoje Kaunas-Klaipėda. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija
parengė Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą galimybių studiją
„Kompleksinis vidaus vandenų kelio Nemuno upe ir Kuršių mariomis Klaipėda-Kaunas
sutvarkymas pritaikant krovininei ir keleivinei laivybai“, kurioje konstatuota, kad „E 41
vidaus vandens kelią Nemunu ir Kuršių mariomis tikslinga modernizuoti, padidinant jo
gylį, įsteigiant krovinių uostą Kaune ir rekonstruojant keleivių uostus ir prieplaukas
visame jo ruože“.
Jurbarko miestas užima ypatingą vietą Nemuno vidaus vandens kelio trasoje, turi net
keturis vidaus vandenų transporto infrastruktūros objektus. Laivybos vystymui
reikalingas infrastruktūros atnaujinimas Jurbarko bei Kalnėnų uostuose, prieplaukų
infrastruktūros išvystymas bei privažiavimo kelių bei pėsčiųjų-dviračių takų
infrastruktūros sukūrimas.
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8.7. Kitos transporto rūšys
Geležinkelis. Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais,
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje perspektyvoje (po 2017 metų) numatoma nauja
geležinkelio linijos Pilviškiai-Tauragė trasa. Ši trasa turėtų neabejotinos naudos
Jurbarko miesto potencialo didinimui pritraukiant investicijas, vystant pramonę bei
visos savivaldybės ekonomikai.
Jurbarko miestas yra šalia Tauragės ir Marijampolės apskričių ribos, todėl tiesiant šią
trasą reikės įvertinti ne tik Jurbarko miesto poreikius ir galimybes šią trasą tiesti bei
sujungti ją su miesto pramonine zona, bet ir suderinti kelių apskričių bei savivaldybių
interesus. Todėl trasos parinkimui turės būti atliekamas specialusis planas, apimantis
kelių savivaldybių bei apskričių teritorijas.
Kadangi šios geležinkelio linijos tiesimas nėra įtrauktas į Susisiekimo ministerijos bei
AB „Lietuvos geležinkeliai“ perspektyvinių planų sąrašą, prognozuojama, kad linija
bus tiesiama po Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bei Jurbarko miesto bendrųjų
planų sprendinių galiojimo laikotarpio (po 2017 metų).
Oro transportas. Lietuvos prisijungimas prie Šengeno erdvės turės įtakos visų rūšių
susisiekimo kokybei, taip pat paskatins ir aviacijos bei aviacinio turizmo plėtrą.
Lietuvoje pamažu daugėja licencijuotų pilotų bei privačių orlaivių, tačiau aerodromų
infrastruktūra yra ribota. Jurbarko rajonas neturi įregistruoto aerodromo, tačiau Jurbarko
mieste vykdoma aviacinio sporto veikla sudaro prielaidas tolimesniam oro transporto
vystymui. Jurbarkas yra patrauklus ir turi daug privalumų visų rūšių turizmo plėtrai, taip
pat ir aviacinio turizmo. Aerodromas galėtų būti panaudojamas susisiekimo, aviacijos
sporto, aviacinio turizmo, komerciniais tikslais, tačiau tam reikalinga atitinkama
infrastruktūra. Aviacijos veikla yra susijusi su poveikiu aplinkai bei aplinkos poveikiu
skrydžių saugumui, todėl ateityje vystant šios transporto rūšies infrastruktūrą turėtų
būti numatyta tam tinkama vieta už miesto ribų.

9. TECHNINĖ INFRASTRUKTŪRA
9.1. Techninės infrastruktūros vystymo tikslai
Techninė infrastruktūra savyje apima dvi techninės infrastruktūros sritis: ekoinžineriją ir
energetiką. Kaip atskira inžinerinės infrastruktūros dalis dar yra nagrinėjama ryšių
sistema.
Techninės infrastruktūros vystymas nėra savitikslė priemonė. Ji užtikrina darnų
šiuolaikinio miesto funkcionavimą, didele dalimi įtakoja aplinkos kokybę. Tik gerai
išvystyta ir moderni inžinerinė infrastruktūra gali užtikrinti miesto gyventojų buitinių
poreikių tenkinimą. Nuo inžinerinės infrastruktūros išvystymo lygio priklauso Jurbarko
patrauklumas, nulemiantis investuotojų apsisprendimą.
Jurbarko bendrajame plane ekoinžinerinės dalies sprendiniuose nagrinėjama tolimesnė
vandentiekio, nuotekų surinkimo bei valymo sistemų plėtra. Šioje srityje pagrindiniai
tikslai ir uždaviniai yra:
• užtikrinant, kad viešasis vandentiekis ir nuotekų surinkimo paslaugos būtų
prieinamos daugiau kaip 95% gyventojų,
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siekti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo sistemų ekonominio
atsiperkamumo,
patikimai tiekti vartotojams vandenį, kurio kokybė visiškai atitiktų Lietuvos
higienos normų HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimus",
surenkamas buitines nuotekas prieš išleidžiant į paviršinius vandenis apvalyti iki
didžiausios leistinos taršos,
užtikrinti, kad iki 80% užteršto vandens nuotekų būtų išvaloma iki ES normatyvų
ribų,
apvalyti surenkamas lietaus nuotekas prieš išleidžiant jas į paviršinius vandenis,
rūšiuoti atliekas ir maksimaliai panaudoti antrinį jų perdirbimą,
visomis priemonėmis mažinti nerūšiuotų atliekų kiekius ir jas šalinti
regioniniame sąvartyne.

Jurbarko bendrajame plane energetikos dalies sprendiniuose nagrinėjamos tolimesnės
elektros, dujų ir šilumos tinklų plėtra. Šioje srityje pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra:
• užtikrinti elektros energijos tiekimą gyventojams, įmonėms bei organizacijoms
patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai,
• padidinti elektros energijos tiekimo patikimumą,
• vartotojams pagal poreikį tiekti šiluminę energiją ekonomiškai pagrįstomis
kainomis,
• pagal poreikį vartotojams tiekti gamtines dujas.
Ryšių, telekomunikacinių sistemų ir ypač internetinio ryšio tinklo plėtra yra svarbus
uždavinys kuriant informacinę ir žinių visuomenę. Šiuolaikinės informacinės
technologijos leidžia efektyviai apdoroti, saugoti ir perduoti informaciją. Tai užtikrina
labai spartų jų plitimą į visas mokslo, gamybos ir privataus gyvenimo sritis. Pasiekti, kad
šios ryšio priemones butu prieinamos visiems potencialiems vartotojams būtų
pagrindinis ryšių sistemos vystymo tikslas perspektyvoje.

9.2. Ekoinžinerinė infrastruktūra
9.2.1. Vandentieka
Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Jurbarko rajono gyventojų būtų
aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu. Tuo tikslu turi būti plečiami
esami vandentiekio tinklai Jurbarko mieste.
Jurbarko miesto bendrajame plane numatoma, kad visas tiekiamas vanduo atitiks dabar
galiojančią higienos normą HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės
reikalavimai“. Tuo tikslu turi būti renovuojama dalis eksploatuojamo skirstomojo
vamzdyno.
Norint įgyvendinti šiuos siekius Jurbarko miesto bendrajame plane numatoma :
•

Plėsti vandentiekio sistemas visame Jurbarko mieste, visu planuojamu periodu:
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Naujai tiesiamas vandentiekio tinklas
Gatvės pavadinimas

(km)

Projektuojamos g.
Vėjų g.
Dainių g.
Petrevičiaus g.
Savanorių g.
Liepų g.
Kriaušių g. ir jos tąsa
Vakaro g.
Aukuro g.
Vyšnių g.
Putino g.
Vytauto Didžiojo g.
Žalgirio g.
Vyčio g.
Vaidoto g..
Eržvilko g.
Knygnešių g..
Bišpilio Sodo 1-oji g.
Bišpilio Sodo 2-oji g.
Pilies g.
Pilies sodo 1-oji g.
Vaidoto g.
Obelių g.
Bočių g.
Pievų g.
Dobilų g.
Žiedų g.
Ryto g.
Rūtų g.
Tujų g.
Lauko g. ir jos tąsa
Purienų g.
Svajų g.
Miškininkų g.
Imsrės
Paupio g.
Topolių g.
Kudirkos g. ir jos tąsa
Marcinkaus g.
Donelaičio g.
Daukanto g. ir jos tąsa
Gedimino g. ir jos tąsa
Baltrušaičio g.
Kalninės g.ir jos tąsa
Banaičio g.

1.83
1.60
0.70
0.35
0.33
0.25
0.50
0.33
0.20
0.30
0.30
0.40
0.20
0.20
0.15
1.20
0.70
0.20
0.30
0.20
0.15
0.65
0.25
0.15
0.20
0.25
0.30
0.30
0.25
0.25
0.50
0.65
0.20
0.25
0.35
0.35
0.35
1.00
0.90
0.30
0.65
0.75
0.30
0.40
0.30

UAB „Urbanistika“

U-0654

JURBARKO MIESTO BENDRASIS PLANAS. Sprendiniai.

Kęstučio g. ir jos tąsa
Dariaus ir Girėno g. ir jos tąsa
Birželio g.
Žemaitės g.
Šabaniausko g.
Kauno g.
Vilniaus g.
Ramybės g.
Nemuno g.
Vydūno g.
Pušų g.
A. Giedraičio- Giedriaus
Upeivių g.
Vasiliausko g.
Valančiaus g.
Statybininkų g.
Sielininkų g.
Kalnėnų g.
Paulaičio g.
Muitinės g.
Sodų bendrijos
Viso:
•
•
•

•
•
•
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0.60
1.50
0.20
0.30
1.10
0.30
0.25
0.15
0.85
0.60
0.10
1.60
0.30
0.25
0.20
0.50
0.65
1.20
0.50
1.85
3.50
35

Naujų vandentiekio tinklų plėtra 35 km.
Esamo vandentiekio tinklo rekonstrukcija 28 km.
Numatoma, kad visi plečiami vandentiekiai bus pritaikyti gaisrų gesinimui:
sukurta žiedinė struktūra, parinkti reikiami vamzdynų diametrai, įrengti
priešgaisriniai hidrantai. Teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis, pagal
priešgaisrinius reikalavimus turi būti įrengti priešgaisriniai rezervuarai,
privažiavimai prie atvirų vandens telkinių.
Numatoma vykdyti tolesnį eksploatuojamų požeminių vandenų monitoringą.
Numatoma vykdyti tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir apie jos rezultatus
sistemingai informuoti vietinės savivaldos organus bei visuomenę.
Numatoma plėtoti vandentiekį sodų bendrijose.

Šie sprendiniai turi sąsajų su Nemuno - Vidurupio upių baseinų bendruoju planu. Šių
projektų pagrindu finansuojama dalis vandens tiekimo sistemų plėtros.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos visos esamos ir numatytos naujos vandentiekio
trasos, vandenvietės teritorija ir jos SAZ. Tikslesnė numatomų inžinerinių tinklų vieta
turi būti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
9.2.2. Vandenvala
Vadovaujantis Lietuvos respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymu numatoma, kad ne mažiau kaip 95 % Jurbarko rajono gyventojų būtų teikiamos
nuotekų tvarkymo paslaugos. Tuo tikslu turi būti plečiami esami nuotekų surinkimo
tinklai Jurbarko mieste.
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Išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kokybė turi tenkinti ES „Miestų nuotekų
valymo direktyvą“ 91/271/EEC reikalavimus. Tam, kad užsibrėžti tikslai būtų
įgyvendinti, Jurbarko mieste turi būti rekonstruojami esami nuotekų valymo įrenginiai.
Atsižvelgiant į tai, kad direktyva 91/271/EEC įsigalioja Lietuvai nuo 2010 m., visi
sprendiniai sietini su vandenvala įgauna prioritetinį statusą.
Norint įgyvendinti šiuos siekius Jurbarko miesto bendrajame plane numatoma :
•

Plėsti nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą Jurbarko mieste, visu planuojamu
periodu:
Naujai tiesiamas vandentiekio tinklas

Gatvės pavadinimas

(km)

Projektuojamos g.
Vėjų g.
Dainių g.
Savanorių g.
Liepų g.
Kriaušių g. ir jos tąsa
Aukuro g.
Vyšnių g.
Vytauto Didžiojo g.
Žalgirio g.
Vaidoto g..
Vyčio g.
Eržvilko g.
Knygnešių g..
Bišpilio g.
Bišpilio Sodo 1-oji g.
Bišpilio Sodo 2-oji g.
Pilies g.
Pilies sodo 1-oji g.
Vaidoto g.
Obelių g.
Bočių g.
Pievų g.
Dobilų g.
Žiedų g.
Ryto g.
Rūtų g.
Tujų g.
Lauko g.
Algirdo g.
Purienų g.
Svajų g.
Tulpių g.
Lelijų g.

1.73
1.55
0.75
0.33
0.25
0.25
0.20
0.10
0.35
0.30
0.15
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.35
0.20
0.15
0.65
0.25
0.15
0.20
0.25
0.30
0.30
0.25
0.15
0.60
0.60
0.15
0.20
0.25
0.30
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Miškininkų g.
Imsrės
Paupio g.
Topolių g.
Kudirkos g. ir jos tąsa
Marcinkaus g.
Donelaičio g.
Daukanto g. ir jos tąsa
Gedimino g. ir jos tąsa
Baltrušaičio g.
Kalninės g.ir jos tąsa
Banaičio g.
Kęstučio g. ir jos tąsa
Dariaus ir Girėno g. ir jos tąsa
Žemaitės g.
Grybo g.
Birželio g.
Šabaniausko g.
Kauno g.
Vilniaus g.
Ramybės g.
Nemuno g.
Vydūno g.
Pušų g.
A. Giedraičio- Giedriaus
Upeivių g.
Vasiliausko g.
Valančiaus g.
Statybininkų g.
Sielininkų g.
Kalnėnų g.
Paulaičio g.
Muitinės g.
Pramonės g.
Sodų bendrijos
Viso:
•
•
•
•
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0.25
0.35
0.35
0.35
0.70
0.90
0.40
0.55
0.85
0.30
0.40
0.30
0.60
1.75
0.30
0.60
0.20
1.10
0.70
0.25
0.15
0.80
0.30
0.10
1.60
0.30
0.25
0.20
0.35
0.65
1.20
0.90
1.80
0.40
3.50
36

Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra 36 km.
Rekonstruoti esamus nuotekų surinkimo tinklus 28 km.
Rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginių pritaikant juos azoto, fosforo
junginių šalinimui.
Vykdyti išleidžiamų į paviršinius vandenis nuotekų kontrolę.

Šie sprendiniai turi sąsajų su Nemuno - Vidurupio upių baseinų bendruoju planu. Šių
projektų pagrindu finansuojama dalis nuotekų surinkimo ir valymo sistemų plėtros.
Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos visos esamos nuotekų trasos, nuotekų siurblinės,
nuotekų valymo įrenginiai ir jų SAZ. Naujai numatomos nuotekynės trasos ir siurblinės
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vaizduojamos schematiškai, tikslesnė šių inžinerinių tinklų vieta turi būti nustatoma
rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus.
9.2.3. Lietaus nuotekos
Lietaus vandens surinkimo ir valymo sistema yra mažiausiai išplėtota miesto inžinerinės
infrastruktūros sritis. Gana dideli reljefo nelygumai kelia didelius reikalavimus lietaus
vandens surinkimui. Nuo kalvų staigiai subėgantis didelis vandens kiekis atneša
nuostolius statiniams ir gamtai. Reikalingas tinklų plėtojimas visame mieste.
Surenkamas lietaus vanduo prieš išleidžiant į paviršinius vandenis turi būti apvalomas.
Jurbarko miesto bendrajame plane numatoma:
•

Plėsti lietaus nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemą Jurbarko mieste, visu
planuojamu periodu:
Naujai tiesiamas lietaus nuotekų tinklas

Gatvės pavadinimas

(km)

Projektuojamos g.
Vėjų g.
Dainių g.
Savanorių g.
Liepų g.
Kriaušių g. ir jos tąsa
Petrevičiaus g.
Vakaro g.
Šiaurės
Vytauto Didžiojo g.
Serbentų g.
Žalgirio g.
Vaidoto g..
Vyčio g.
Eržvilko g.
Knygnešių g..
Bišpilio g.
Bišpilio Sodo 1-oji g.
Bišpilio Sodo 2-oji g.
Vilniaus g.
Cvirkos g.
Pilies sodo 1-oji g.
Vaidoto g.
Obelių g.
Bočių g.
Pievų g.
Dobilų g.
Žiedų g.
Ryto g.
Rūtų g.

1.35
1.30
0.65
0.30
0.25
0.60
0.15
0.30
0.30
0.20
0.30
0.25
0.20
0.20
1.00
0.35
0.20
0.20
0.35
0.65
0.25
0.15
0.20
0.25
0.25
0.20
0.25
0.30
0.30
0.25
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Lauko g.
Algirdo g.
Purienų g.
Svajų g.
Tulpių g.
Lelijų g.
Miškininkų g.
Paupio g.
Lino g.
Kudirkos g. ir jos tąsa
Marcinkaus g.
Donelaičio g.
Daukanto g. ir jos tąsa
Gedimino g. ir jos tąsa
Kalninės g.ir jos tąsa
Kęstučio g. ir jos tąsa
Dariaus ir Girėno g. ir jos tąsa
Grybo g.
Šabaniausko g.
Kauno g.
Nemuno g.
Vydūno g.
A. Giedraičio- Giedriaus
Upeivių g.
Vasiliausko g.
Valančiaus g.
Statybininkų g.
Sielininkų g.
Kalnėnų g.
Muitinės g.
Pramonės g.
Sodų bendrijos
Viso:
•
•
•
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1.20
1.10
050
0.20
0.10
0.10
0.50
0.35
0.20
0.50
0.90
0.40
0.45
0.20
0.65
0.60
1.45
0.60
0.50
0.80
1.60
0.30
1.10
0.30
0.25
0.20
0.75
0.65
1.00
1.40
0.40
1.50
31

Naujų nuotekų surinkimo tinklų plėtra 31km.
Įrengti keturiolika naujų lietaus nuotekų valymo įrenginių.
Įrengti keturis naujus išleidėjus.

Projekto grafinėje dalyje vaizduojamos visos esamos ir numatomos naujos lietaus
nuotekų trasos, išleidėjai ir numatomi lietaus nuotekų valymo įrenginiai. Tikslesnė šių
inžinerinių tinklų vieta turi būti nustatoma rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus
9.2.4. Atliekų tvarkymas
Jurbarke jau funkcionuoja konteinerinė atliekų surinkimo sistema. Tai priimtiniausia
atliekų surinkimo sistema, kuri diegiama visoje šalyje. Atliekų rūšiavimas pirminėje jų
surinkimo stadijoje nepakankamas. Didžiosios ir pavojingos atliekos yra surenkamos
įrengtoje atitinkamos paskirties atliekų tvarkymo aikštelėje. Iki šiol mieste susidarančios
buitinės atliekos buvo šalinamos Smukučių sąvartyne. Jurbarke kasmet surenkama apie
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3,5 tūkst.t buitinių atliekų. Stebint susidarančių atliekų kiekio augimo tendencijas galima
prognozuoti, kad 2017 metais Jurbarke susidarys 5 tūkst. tonų atliekų. Siekiant suvaldyti
didėjančius atliekų srautus numatoma:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

atidarius Tauragės regioninį sąvartyną, Smukučių sąvartyną uždaryti ir
rekultivuoti,
buitines atliekas šalinti tik Tauragės regioniniame sąvartyne,
Biodegraduojančias (žaliąsias) atliekas atskirti nuo bendro komunalinių atliekų
srauto. Šalia esamos Jurbarko dumblo sausinimo aikštelės įrengti
biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelę,
plėsti konteinerinių atliekų surinkimo aikštelių tinklą,
išvystyti konteinerinių aikštelių tinklą skirta atliekų rūšiavimui,
rūšiuojamoms atliekoms naudoti specializuotus konteinerius,
sukurti specializuotų buityje susidarančių atliekų pavojingu atliekų surinkimo
tinklą,
statybos ir griovimo atliekas nukreipti į Kaune ar Tauragėje funkcionuojančias
atitinkamų atliekų perdirbimo įmones,
nuotekų valymo įrenginiuose susikaupusį dumblą nusausinti esamoje Jurbarko
dumblo aikštelėje ir išvežti į numatomą Tauragėje įrengti regioninį nuotekų
valyklų dumblo perdirbimo cechą.

Šie Jurbarko miesto bendrojo plano atliekų tvarkymo sprendiniai atitinka valstybinio
atliekų tvarkymo plano nuostatas.

9.3. Energetinės infrastruktūros vystymas
9.3.1. Elektros energijos tiekimas ir gamyba
Elektros energijos gamyba Jurbarke nevykdoma. Nagrinėjant situaciją po Ignalinos AE
antrojo bloko uždarymo, vengiant elektros energijos importo, gali būti susidurta su
poreikiu modernizuoti esamas katilines, įrengiant dujų turbinas ir generatorius. Atsiradus
naujų galių poreikiui ir esant ekonominiam tikslingumui, Jurbarko rajoninėje katilinėje
galėtų būti instaliuoti didelio naudingumo kombinuotos elektros energijos ir šilumos
energijos gamybos įrenginiai. Būsimos kogeneracinės elektrinės pajėgumą apspręs
tolimesni ekonominiai skaičiavimai, rinkos pokyčiai bei teisės aktai, skirti
kogeneraciniais įrenginiais pagamintos elektros energijos kilmės garantijos suteikimui.
Jurbarko miestas suvartoja apie 54 GWh elektros energijos per metus. Pastarųjų metų
tendencijos rodo elektros energijos poreikio didėjimą. Tai yra būdinga daugeliui
Lietuvos regionų. Tikėtina, elektros energijos poreikiai augs ir ateityje.
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9.3.1. pav. Prognozuojami Lietuvos elektros energijos poreikiai.
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9.3.2. pav. Prognozuojami Jurbarko elektros energijos poreikiai.
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Tam, kad patenkinti šiuos poreikius, miesto elektros tinklas yra prisijungęs prie bendro
Lietuvos perdavimo tinklo per 2 transformatorines pastotes. Abi transformatorinės
pastotės turi pakankamą galios rezervą.
Siekiant užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą esamiems ir būsimiems Jurbarko
vartotojams numatoma:
• plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą,
• naujus paskirstymo tinklus tiesti kabelinėmis linijomis,
• įrengti naujas transformatorines ir skirstymo punktus,
• pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines,
• kabeliuoti didžiąją dalį esamų 10 kV orinių linijų,
• naujas elektros linijas tiesti bendrajame plane numatytuose infrastruktūros
koridoriuose,
• išlaikyti geram techniniam stovyje esamą elektros energijos perdavimo tinklą.
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9.3.1. lentelė Numatomi elektros paskirstymo tinklų plėtros mastai atskiruose
Jurbarko rajonuose.
Rajonas

Šiaurinės naujai įsisavinamos
teritorijos Savanorių, Vėjų, Lauko
gatvių rajone
Rytinės
naujai
įsisavinamos
teritorijos Savanorių, Vėjų, Lauko
gatvių rajone
Dariau ir Girėno gatvė
Eržvilko, Dainių, Lauko ir Sodų
gatvėmis ribojamoje teritorijoje
Eglių gatvės rajone
Tilžės gatvės rajone
Barkūnų gatvė
A.Giedraičio-Giedriaus,
Statybininkų, Kalnėnų gatvėmis
ribojamoje teritorijoje
Viso:

Naujai
numatomos
10kV
kabelinės
linijos (km)
4,6

Naujai numatomos
Kabeliuoti
transformatorinės numatomos 10
(vnt.)
kV oro linijos
(km)
6

4,6

3,3

5

3,4

0,1
1,9

1
-

1,9

0,8
0,2
0,2
1,3

-

0,9
0,5
0,6
0,9

12,4

12

12,8

Projekto grafinėje dalyje nurodoma orientacinė numatomų 10 kV kabelinių linijų ir
transformatorinių vietos. Rezervuojamose teritorijose, kur numatytos naujos
transformatorinės pagal poreikį gali būti įrengiami skirstymo punktai. Tikslesnė šių
inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma detalaus planavimo eigoje. Grafinėje
dalyje nurodomos naikinamos arba kabeliuoti numatomos 10 kV oro lonijos.
9.3.2. Gamtinių dujų tiekimas
Jurbarkas pradėtas dujofikuoti tik 2007-aisiais metais. Pastačius dujų skirstymo stotį yra
nutiestas skirstomasis dujotiekis Sodų gatve ir dalinai Eržvilko, Lauko ir Kudirkos
gatvėmis. Jurbarko miesto dujofikavimas numatomas keturiais etapais, parengta
dujofikacijos schema. Praktiškai pirmasis dujofikavimo etapas jau įgyvendintas.
Planuojama, kad pagrindinai dujos bus naudojamos šilumos gamybai. Jurbarko miesto
teritorijos bendrajame plane numatoma:
plėsti skirstomojo dujotiekio tinklą į užstatytas ir naujai numatomas užstatyti
teritorijas:
Trasų ilgis
Etapas
Miesto teritorijos
(km)
I
Sodų, Eržvilko gatvės, Kudirkos gatvės
5,5
rytinė dalis, atšakos nuo Sodų gatvės iki
Vyčio ir Mokyklos gatvių.
II
Knygnešių gatvė ir Muitinės gatvės
1,9
centrinė dalis.
•
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III
IV
Skirstomasis dujotiekis
buitiniams vartotojams

Muitinės
gatvės
rytinė
dalis,
M.Valančiaus,
Kauno,
P.Cvirkos,
K.Donelaičio, Kalninės gatvės
A.Šabaniausko,
R.Marcinkaus,
A.Giedraičio-Giedriaus, Statybininkų,
Kalnėnų, P.Paulaičio gatvės
Dispersiškai visame mieste
pasijungiant prie paklotų
trasų.

Viso:
•
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7,5
9,3
28,4
52,6

naujus skirstomuosius dujotiekius tiesti bendrajame plane numatytuose
infrastruktūros koridoriuose.

Projekto grafinėje dalyje nurodomos orientacinės naujai tiesiamų dujotiekių vietos.
Tikslesnė šių inžinerinių įrenginių vieta turi būti nustatoma detalaus planavimo eigoje.
9.3.3. Centralizuotas šilumos tiekimas
Centralizuotai tiekiama šiluma Jurbarke gaminama rajoninėje katilinėje. Per metus
„Jurbarko šilumos tinklai“ patiekia į tinklus apie 42 GWh. Šis kiekis svyruoja 7% ribose,
priklausomai nuo vidutinių žiemos temperatūrų, tačiau jau eilę metų yra pastovus.
Šiluminiai nuostoliai tinkluose sudaro apie 14%, tat vartotojams tenka 37 GWh per
metus. Mažai tikėtina, kad centralizuotai tiekiamos šilumos poreikis Jurbarke augs.
Aukštos tiekiamos šilumos kainos neskatina naujų vartotojų jungtis prie esamų tinklų.
Galimai naujai atsiradusių vartotojų poreikius kompensuos tai, kad gerėja esamų pastatų
šiluminės charakteristikos. Bendras centralizuotai tiekiamos šilumos poreikis išliks tame
pačiame lygyje.
Pagrindinė šilumos ūkio pertvarka turi būti nukreipta į tiekiamos šilumos kainų
sumažinimą. Tuo tikslu Jurbarko miesto bendrajame plane numatoma:
• tęsti esamų šiluminių trasų rekonstrukciją naudojant bekanalę technologiją,
• keičiant šilumotiekius optimizuoti vamzdynų diametrus,
• išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus,
• naujų mažaaukštės statybos teritorijų šildymo poreikiams naudoti gamtines dujas,
• pritaikyti Jurbarko rajoninę katilinę kombinuotai šilumos ir elektros energijos
gamybai,
• Numatyti galimybę rajoninei katilinei naudoti rezervinį kurą medieną ir jos
atliekas.

9.4. Ryšių infrastruktūros vystymas
Nežiūrint to, kad Jurbarke ryšių tinklai yra išvystyti gerai, naujai kuriama informacinė
visuomenė reikalauja ir naujo požiūrio į šios infrastruktūros srities vystymą. Šiuo metu
vyksta spartus procesas naujų informacinių technologijų diegime ryšių sistemoje. Šis
procesas neaplenkia ir Jurbarko savivaldybės. Siekiant, kad šiuolaikinės ryšių priemonės
būtų prieinamos visiems visuomenės nariams numatoma:
• plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas
mobilaus ryšio operatoriams,
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• augant internetinio ryšio priemonių svarbai plėtoti šviesolaidinių kabelių

tinklą, leisiantis plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą viešojo sektoriaus
institucijoms,
• išlaikyti esamą pašto skyrių tinklą, įrengti juose viešojo interneto prieigas,
• laidinis ryšys į naujai užstatomas teritorijas turi būti tiesiamas vartotojams ir
paslaugų tiekėjams tarpusavyje susitarus.

9.5. Įgyvendinimo prioritetai
9.5.1. Ekoinžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai
Ekoinžinerinės infrastruktūros srityje Jurbarko miesto bendrajame plane numatomi šie
ilgalaikės perspektyvos prioritetai:
• rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginių pritaikant juos azoto, fosforo
junginių šalinimui,
• plėsti Jurbarko vandentiekį į naujai užstatomas teritorijas ir esamas sodų
bendrijas,
• plėsti Jurbarko buitinių nuotekų surinkimo sistemą, nukreipiant nuotekas į
esamus valymo įrenginius,
• Buitinė nuotekynė pirmiausia turi būti vystoma naujai užstatomose
teritorijose ir sodų bendrijose,
• Šalia esamos nuotekų dumblo tvarkymo aikštelės už miesto ribų įrengti
biodegraduojančių atliekų kompostavimo aikštelę,
• išvystyti konteinerinių aikštelių tinklą skirta atliekų rūšiavimui,
• sukurti specializuotų buityje susidarančių atliekų pavojingu atliekų surinkimo
tinklą.
9.5.2. Energetikos infrastruktūros vystymo prioritetai
Energetikos srityje Jurbarko miesto bendrajame plane numatomi šie
ilgalaikės perspektyvos prioritetai:
• plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą,
• kabeliuoti didžiąją dalį esamų 10 kV orinių linijų,
• plėsti skirstomojo dujotiekio tinklą į užstatytas ir naujai numatomas užstatyti
teritorijas,
• rekonstruoti esamas šilumines trasas naudojant bekanalę technologiją ir
optimizuojant vamzdyno diametrus,
• išlaikyti esamus centralizuotos šilumos vartotojus,
• Jurbarko rajoninę katilinę pritaikyti kombinuotai šilumos ir elektros energijos
gamybai.
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