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SANTRAUKA
Jurbarko miestas yra patraukli turistinė ir gyvenamoji vieta. Šis miestas ir jį supančios
teritorijos pasižymi unikaliu kraštovaizdžiu, miesto gyventojai ir lankytojai gali pasinaudoti
įvairiomis siūlomomis paslaugomis. Vis dėl to pastebima, kad laisvalaikio paslaugos
Jurbarko mieste yra nepakankamai išvystytos. Jurbarko miesto ir rajono gyventojams
trūksta tinkamai pritaikytų poilsio ir pramogų produktų Jurbarko karjere.
Jurbarko karjero pritaikymo turizmui galimybių studijos tikslas yra nustatyti Jurbarko
karjero esamą būklę ir įvertinti plėtros galimybes, prioritetus ir priemones. Tikslui
įgyvendinti buvo išsikelti šie uždaviniai: 1) ištirti ir išanalizuoti Jurbarko karjero plėtros
potencialą, objektų ir paslaugų esamą būklę; 2) identifikuoti problemas, nustatyti jų
sprendimo būdus; 3) išnagrinėti ekonomines ir finansines Jurbarko karjero plėtros
galimybes; 4) numatyti tikslingus plėtros veiksmus ir strategines alternatyvas, pasiūlymus.
Darbo rengimo metodika. Atliekant nagrinėjamos teritorijos esamos situacijos analizę
pagal techninę užduotį stebėjimo ir dokumentų analizės metodais buvo vertinama
Jurbarko karjero esama būklė; bendra Jurbarko rajono aplinka (demografiniai, ekonominiai
ir socialiniai rodikliai); specifinė Jurbarko rajono aplinka (namų ūkių pasiskirstymas pagal
gyvenimo lygį, susiduriamus sunkumus, vidutines vartojimo išlaidas). Atlikus Jurbarko
karjero situacijos analizę paaiškėjo, kad populiari maudymuisi vieta yra visiškai
nepritaikyta poilsiui ir pramogoms, todėl pirmiausia būtina atlikti valymo darbus ir įrengti
paplūdimio infrastruktūros objektus suskirstant paplūdimį į maudymosi, pramogų ir poilsio
zonas. Siekiant objektyviai įvertinti Jurbarko karjero situaciją ir perspektyvas buvo
organizuoti susitikimai savivaldybėje. Susitikimu metu buvo siekiama nustatyti Jurbarko
karjero įrengimo tikslus, aptarti finansines galimybes, taip pat išsiaiškinti, kokie paplūdimio
infrastruktūros objektai ir vandens ir sporto pramogos yra patrauklios ir reikalingos
Jurbarko miesto ir rajono gyventojams. Kadangi Jurbarko karjero pritaikymas turizmui yra
labiau orientuotas į Jurbarko miesto ir rajono gyventojus buvo sudaroma anketinė
apklausa, kuria siekiama nustatyt gyventojų poreikius, susijusius su karjero įrengimu.
Susisteminus anketinės apklausos ir interviu duomenis, nustatyta, kad karjere reikia įrengti
dušus, persirengimo kabinas, tualetus, šiukšliadėžes, suoliukus, vaikų žaidimo aikšteles,
pavėsines, poilsiavietes, tinklinio, krepšinio ir kt. aikšteles. Erdvų karjerą galima panaudoti
vandens slidžių be motorinių valčių trasai įrengti, kuria būtų galima naudotis tiek vasarą,
tiek žiemą. Jurbarko karjere turėtų atsirasti sezono metu paslaugas teikiantys statiniai
(kavinė, laikini prekystaliai). Taip pat, būtina sutvarkyti karjero prieigas ir įrengti
automobilių stovėjimo aikšteles.
Tikimasi, kad parengta galimybių studija sudarys prielaidas Jurbarko miesto
rekreacinių teritorijų plėtrai, įgyvendinti sprendimai didins miesto patrauklumą gyventojams
ir turistams. To pasekoje, didėtų gyventojų pasitenkinimas gyvenimu Jurbarko mieste,
mažėtų emigrantų skaičius, išaugtų miesto svečių skaičius.
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SUMMARY
Jurbarkas city is quiet attractive place for tourists and residents. The city and its
surroundings have a unique landscape. There is wide variety of services. However, it is
noticeable that leisure services in this city aren't enough developed. There is the lack of
well fitted leisure and entertainment products in Jurbarkas quarry.
The purpose of this research is to establish conditions of Jurbarkas quarry and to
assess needs, opportunities, priorities and measures relative with Jurbarkas quarry
adoption for tourism.
To achieve this purpose it is necessary to implement following objectives: 1) to
examine and to analyze potential of services of Jurbarkas quarry; 2) to analyze the
demographic, social and economic factors that may influence Activity and Health Centre;
3) identify problems and solutions; 4) to provide purposeful development activities and
strategic alternatives and offers.
Work preparation methodology. When the current status of the site in accordance
with the technical analysis of the task was performed, there was evaluated conditions of
Jurbarkas quarry, general environment of Jurbarkas district (demographic, economic and
social indicators) and specific environment of Jurbarkas district (household distribution of
living standards, encountered difficulties, the average consumption expenditure). Analyse
of situation of quarry of Jurbarkas has shown that popular place for swimming which is
called a beach is not adapted for recreation and entertainment at all. Foremost the quarry
must be cleaned. Thereafter, regarding the official requirements of the beach there must
be equipped toilets, changing rooms, rubbish bins, benches and showers. In order to
objectively evaluate situation of Jurbarkas quarry and prospects, were organized meetings
in the municipality. In the meetings there were determined main goals for adaption of
Jurbarkas quarry for tourism. Furthermore, there was discussed about financing options
and infrastructure objects and water entertainment activities which may be attractive and
necessary for residents of Jurbarkas city. Moreover, there was made a survey which aim
was to derive the needs of the residents of Jurbarkas for Jurbarkas quarry. Survey
resulted approve the results of meetings in municipality of Jurbarkas.
It is expected that the feasibility study will compose assumptions for leisure and
entertainment activities development in Jurbarkas city, the implement solutions will
increase the attractiveness of the city, quality of life and opportunities for spending free
time. As a result, the population's satisfaction with life will increase and the number of
emigrants will be reduced.
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ĮVADAS
Gyvenimo kokybės ir žmonių gerovės užtikrinimas yra pagrindinis elementas kuriant
patrauklius ir konkurencingus miestus bei regionus Europoje. Sėkmingiausi yra tie miestai,
kurie sugeba sudaryti žmonėms sąlygas ne tik tobulėti ir naudotis pačiais įvairiausiais
talentais asmeniniame ir darbiniame gyvenime, bet ir pasinaudoti tam tikromis laisvalaikio
pramogoms, kurios leistų pabėgti nuo rutinos.
Miestų atgaivinimas ir plėtra yra viena iš Europos Sąjungos vykdomų veiklų.
Siekiama ne tik sukurti palankias ir saugias sąlygas naujam verslui įsikurti, plėsti švietimo,
sveikatos infrastruktūrą arba atkurti ir saugoti kultūrinį paveldą pritaikant jį turizmui, bet ir
vienas iš prioritetų tampa senstančių teritorijų, turinčių tam tikrą infrastruktūrą, išteklių
atnaujinimas. Kitais žodžiais tariant, siekiama tausiai išnaudoti turimus išteklius.
Miestų ir miestelių, arba tiesiog urbanizuotų gyvenamųjų vietovių, plėtra yra
daugialypis reiškinys, apimantis įvairias urbanistinės sistemos dalis. Vadinamosios
urbanistinės plėtros suvokimas nuolat kinta. Jeigu anksčiau vietovių urbanistinė plėtra
buvo labiau siejama su infrastruktūriniais poreikiais, tai pastaraisiais dešimtmečiais ji vis
labiau suvokiama kaip integruota gyvenamųjų vietovių plėtra, apimanti iš esmės bet kokias
konkrečioje vietovėje daromas investicijas, kurių tikslas paskatinti konkrečios vietovės
regeneraciją ir augimą.
Kadangi dauguma gyventojų persikelia iš kaimų į miestelius arba miestus, didesnėms
gyvenvietėms būtina išsiskirti ir sukurti patrauklias paslaugas, kurios būtų konkurencingo
miesto savybės. Viena iš patrauklių paslaugų yra laisvalaikio pramogos. Laisvalaikio
pramogų vietos gali būti komercinio pobūdžio (teatras, kino teatras, kėglinė, klubas ir kt.)
arba nemokamos viešosios erdvės (parkai, paplūdimiai, aikštės, skverai ir kt.). Miestas
kaip didelė gyvenamoji vietovė, prekybos, pramonės, administracijos, kultūros centras turi
nemažai erdvių, kurios yra apleisti arba pilnai neišnaudoti, bet galimi panaudoti racionalūs
ištekliai.
Jurbarko miesto vienas iš nepilnai panaudotų šaltinių yra Jurbarko karjeras. Ši vieta
yra tapusi neoficiali maudymosi vieta tarp vietos ir aplinkinių miestelių, kaimų gyventojų. Ši
vieta gali tapti vietinio turizmo traukos objektu bei vienu iš miesto pasididžiavimu, kuris
kuria aukštesnį gyvenimo kokybės lygį. Norint įgyvendinti šiuo tikslus, būtina įrengti
tinkamą paplūdimio reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą, sutvarkyti aplinką, atlikti kitus
būtinus darbus.
Siekiant ištirti Jurbarko karjero pritaikymo turizmui plėtros galimybes, buvo inicijuotas
Jurbarko karjero pritaikymo turizmui galimybių studijos rengimas. Ši galimybių studija
parengta vykdant Jurbarko miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ „Šiaulių regiono
plėtros agentūra“ 2013 m. birželio 13 d. pasirašytą Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo
sutartį Nr. G1-105 (toliau – Sutartis).
Sutarties objektas – Jurbarko karjero pritaikymo turizmui galimybių studijos
parengimo paslauga (Darbas).
Darbo tikslas: parengti – Jurbarko karjero pritaikymo turizmui galimybių studiją,
kurioje būtų nustatoma Jurbarko karjero esama būklė ir įvertinamas plėtros galimybės,
prioritetai ir priemonės.
Darbo uždaviniai: ištirti ir išanalizuoti Jurbarko karjero plėtros potencialą, objektų ir
paslaugų esamą būklę; identifikuoti problemas, nustatyti jų sprendimo būdus; išnagrinėti
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ekonomines ir finansines Jurbarko karjero plėtros galimybes; numatyti tikslingus plėtros
veiksmus ir strategines alternatyvas, pasiūlymus.
Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys:
I
Jurbarko karjero esamos būklės įvertinimas ir viešosios erdvės situacijos analizė;
II
Jurbarko karjero plėtros pasiūlymai, atsižvelgiant į esamos situacijos analizės,
anketinės apklausos ir ekspertų interviu tyrimo rezultatus;
III Pasiūlymų ir įgyvendinimų priemonių planas.
Darbo rengimo metodai: anketinė apklausa ir ekspertų apklausa.
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Maudymosi zona – tai vieta, kur oficialiai leidžiama maudytis arba kur maudytis
nedraudžiama ir paprastai maudosi daug žmonių.
Pliažas (paplūdimys, maudyklė) – maudymuisi, kaitinimuisi saulėje, ramiam ir/arba
aktyviam poilsiui pritaikyta vandens telkinio pakrantės ir atabrado juosta (teritorija).
Poilsiavietė – laikinai apsistoti be nakvynės skirta teritorija, kurioje gali būti įrengti
lauko baldai, pavėsinės, sporto ar laisvalaikio įrenginiai, automobilių stovėjimo aikštelės,
laužavietės, tualetai, informacijai skirti statiniai.
Poilsio zona - tai paplūdimio vieta, kurioje gali būti įrengtas parkelis arba
poilsiavietės, pastatyti suoliukai, tualetai.
Sanitarinės apsaugos zonai (SAZ) - saugoma apie vandenvietę teritorija, kurioje
nustatytos žemės naudotojų veiklą ribojančios sąlygos.
Sporto zona – tai paplūdimio vieta, kurioje įrengta žaidimų ir tinklinio aikštelės,
suoliukai, šiukšliadėžės.
Vandens kaptažo įrenginys – įrenginys požeminiam vandeniui paimti.
Vandenvietė - požeminio vandens telkinio dalis, kurioje sutelkti požeminio vandens
kaptažo, pakėlimo ir perdavimo vartotojui įrenginiai bei vandens tiekimo reikalams
išgaunamas vanduo.
Viešoji turizmo ir poilsio infrastruktūra – nuosavybės teise valstybei ar
savivaldybėms priklausantys stacionarūs ar laikini statiniai ir įrenginiai (turizmo trasos,
pėsčiųjų (dviračių) takai, poilsio, apžvalgos ar stovėjimo aikštelės, stovyklavietės ir jų
įrenginiai, paplūdimių įrenginiai, informacijos, higienos ir atliekų surinkimo priemonės, kiti
renginių, lankytojų aptarnavimo ir poilsio objektai), skirti rekreacinėms teritorijoms ir
turizmo objektams lankyti ir (ar) poilsio veiklai organizuoti.
Investicija - lėšų ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka įvertinto materialiojo,
nematerialiojo ir finansinio turto įdėjinys, siekiant iš investavimo objekto gauti pelno
(pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos ir
kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą.
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STRATEGINIAI DOKUMENTAI
Jurbarko karjero pritaikymo turizmui plėtra susijusi su:
Nacionalinio lygmens dokumentais:
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX–1154;
 Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Seimo 2000 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. IVIII–1889;
 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1160;

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

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

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


Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, Žin., 1998, Nr. 32-852; 2001, Nr. 34-1128
(aktuali redakcija);



Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Nr. XII-407, 2014-01-01, Žin.
2012, Nr. 63-3172 (2013-07-27) (aktuali redakcija)



Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, Žin., 1996, Nr. 105-2393
(aktuali redakcija).
Regioninio lygmens dokumentais:
 Tauragės regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams, patvirtintas Tauragės regiono
plėtros Tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/9S-2.
 Tauragės apskrities teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. D1-180.
Savivaldybės lygmens dokumentais:
 Jurbarko rajono 2011 – 2015 metų strateginės plėtros planas, patvirtintas Jurbarko
rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270;
 Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Jurbarko rajono
savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81.
 Ilgalaikis Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginės plėtros planas,
patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d., sprendimu Nr. T21.
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TURIZMO IR LAISVALAIKIO SAMPRATA
Turizmas skverbiasi į visas gyvenimo sferas, keičia aplinką. Turizmo sąvoka apima
santykių ryšių bei reiškinių, kurie lydi žmogų kelionėje, visumą. Turizmas yra daugiamatė
bei daugiafunkcinė ekonominė veikla, turinti stiprų socialinį aspektą tam tikrai teritorijai.
Pasaulyje turizmas teikia vienas iš didžiausių pajamų bei suteikia daugiausia darbo vietų
šalies, regioniniame bei vietiniame lygmenyje. Sąvoka “turizmas” reiškia paprastą
keliavimą iš vienos vietos į kitą, dažniausiai laisvalaikiu. Laisvalaikis bendriausiu požiūriu
suprantamas kaip laikas, kuris nepriskiriamas jokiai privalomai veiklai, pavyzdžiui, darbas.
Laisvalaikis gali būti siejamas ne tik su turizmu, bet ir su vietinių gyventojų užsiėmimais,
kurie skirti išlaisvinti nuo kasdienės rutininės veiklos.
Laisvalaikio praleidimo būdų gali būti pačių įvairiausių. Sporto mėgėjai gali rinktis
baseinus, treniruoklių sales. Moterų, auginančių vaikus pasirinkimas gali būti
apsipirkinėjimas mugėse arba lankymasis sveikatingumo centruose. Besimokančių
asmenų, tyrinėtojų pasirinkimas gali būti bibliotekos ir t.t. Laisvalaikis gali būti suskirstytas į
4 grupes: laisvalaikis namuose; laisvalaikis ne namuose; laisvalaikis šalyje; laisvalaikis
užsienyje.
Atsižvelgiant į tokį laisvalaikio suskirstymą, taip pat pagal atstumą nuo namų galima
suskirstyti ir laisvalaikio paslaugas į tris grupes: paslaugas vartojamos namuose,
paslaugos vartojamos netoli namų ir paslaugos vartojamos už namų ribų. Paslaugos
vartojamos namuose - televizija, DVD, internetas, vaizdo žaidimai, sodininkystė ir kt. Ne
toli namų paslaugos - viešosios įmonės, maitinimo įstaigos, lažybų ir lošimo punktai,
kėglinės, kino teatrai, teatrai, vaikų žaidimo aikštelės, sporto klubai, sveikatos klubai,
parkai, naktiniai klubai, diskotekos, atrakcionai ir kt. Toliau už namų ribų vartojamas
laisvalaikio paslaugas apima atostogų parkų, stovyklaviečių, viešbučių, kurortų kompleksų
ir t.t. teikiamos paslaugos.
Laisvalaikio praleidimo būdai – kiekvieno individo asmeninė pasirinkimo teisė, kuria
asmuo išreiškia savo valią, atskleidžia savo požiūrį į vertybių sistemą ir parodo bendrą
vidinę kultūrą. Laisvalaikio racionalumo kriterijus – socialinė atsakomybė: kuo atsakingiau
žmogus panaudoja laisvalaikį, tuo kryptingiau jis bręsta kaip asmenybė. Todėl pagrindinis
laisvalaikio uždavinys socialinėje sistemoje – užtikrinti tokią laiko praleidimo kokybę, kad
formuotųsi kuo įvairiapusiškesnė asmenybė, sugebanti integruotis į visuomenę.
Susidariusi situacija itin skaudžiai paliečia mažiausiai socialinių garantijų turinčias
visuomenės grupes – jaunimą, pagyvenusius ar neįgalius globos institucijose esančius
žmones. Nesugebėjimas racionaliai naudoti savo laisvą laiką, nepilnavertis gyvenimas –
daugelio socialinių problemų (alkoholizmo, narkomanijos, nusikaltimų ir savižudybių)
priežastis. Todėl laisvalaikio pramogų planavimas ir užtikrinimas turi būti labai svarbus
kiekvienos teritorijos valdžios nagrinėjamas klausimas.
Apibendrinus laisvalaikio paslaugas, svarbu pabrėžti, kad laisvalaikio pramogų
suteikiamas pasitenkinimas yra vienas iš veiksnių, įtakojančių gyvenimo kokybės lygį.
Taigi, priimant strateginius veiksnius susijusius su vietiniu turizmu ir vietinių gyventojų
poilsiu, būtina įtraukti laisvalaikio pramogų pasiūlos plėtimo bei jau turimos laisvalaikio
pramogų infrastruktūros gerinimo klausimus.
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INVESTICIJŲ SVARBA MIESTUI
Investicijos - vienas iš pagrindinių ekonomikos atsigavimo skatinimo instrumentų,
kurios užtikrina ilgalaikį šalies, regiono, miesto ekonomikos ir konkurencingumo augimą
bei darbo vietų kūrimą. Kitais žodžiais tariant, investicijos – tai užimtumo, žinių ir
konkurencingumo šaltinis.
Svarbus yra tinkamas investicijų paskirstymas. Tai reiškia, kad investicijos negali
apimti vienos srities. Norint užtikrinti miesto visapusišką gerovę J. Freidman siūlo užtikrinti
ilgalaikę endogeninę septynių veiksnių plėtrą. Šie veiksniai yra: 1) žmogiškieji ištekliai
(žmonės ir jų gyvenimo kokybė), 2) socialiniai ištekliai (vietinių gyventojų savanoriškai
organizuojama įvairialypė veikla), 3) kultūriniai ištekliai (fizinis paveldas ir kasdienio
gyvenimo kultūrinės tradicijos), 4) intelektiniai ištekliai (universitetų ir mokslinių tyrimų
institutų kokybė ir miesto intelektualai, tyrėjai, specialistai ir pan.), 5) gamtos ištekliai
(naudojami tiek gamybos, tiek rekreacijos tikslais), 6) aplinkos ištekliai (oras, vanduo,
žemės pajėgumai, reikalingi tam, kad patenkintų didelio tankio urbanizaciją), 7) miesto
infrastruktūros kokybė.
Pasak Norvaišienės (2005) investicijų reikšmę sprendžiant ūkio problemas apibūdina
šios nuostatos: investicijos yra pagrindinis gamybinio potencialo formavimo šaltinis;
svarbus ekonominės plėtros strateginių tikslų įgyvendinimo mechanizmas; pagrindinis
veiksnys, turintis įtakos ilgalaikės kapitalo struktūros formavimui; svarbiausia įmonių
(miesto) rinkos vertės augimo užtikrinimo sąlyga; pagrindinio ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto atkūrimo priemonė; vienas efektyviausių šalies (miesto) veiklos rizikos
valdymo instrumentų.
Taigi, miestai, norintys išlikti konkurencingi kitų miestų atžvilgiu užtikrinti pakankamą
darbo vietų skaičių, ir žmonių gerovę privalo įvairiausiomis priemonėmis stengtis pritraukti
investicijas.
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1. JURBARKO MIESTO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ
1.1. Jurbarko karjero esamos būklės įvertimas
Jurbarko karjeras yra šalia Jurbarko, prasideda jis dar miesto teritorijoje judant
Tauragės kryptimi. Didžiausias gylis 9 m.

Šaltinis: www.maps.lt

1 pav. Jurbarko karjeras
Jurbarko karjeras tarp vietinių gyventojų yra populiarus kaip maudymosi vieta, tačiau
oficialios maudyklos, įteisinto paplūdimio nėra. Paplūdimio zonoje yra įrengta vieta skirta
krepšiniui ir tinkliniui, tačiau ji nėra tinkamai sutvarkyta. Vieta, kurioje maudosi dauguma
gyventojų šiuo metu neatitinka šių paplūdimio higienos reikalavimų:
 Privažiavimas ir priėjimas į paplūdimį yra nepatogus (tiek sveikiems žmonėms, tiek
neįgaliesiems);
 Paplūdimys nėra suskirstytas į atskiras poilsio zonas: poilsio, maudymosi, sporto;
 Zona, kurioje yra maudomasi ir deginamasi yra kalvota;
 Nėra užtikrintas geriamo vandens tiekimas;
 Nėra įrengtų tualetų;
 Nėra šiukšliadėžių;
 Nėra įrengtų persirengimo kabinų;
 Paplūdimyje yra vedami ir maudomi šunys;
 Paplūdimys nėra prižiūrimas;
 Karjero vanduo yra neišvalytas;
 Nėra gelbėtojų, medicinos punkto.
Taip pat prie populiarios Jurbarko gyventojų maudymosi vietos nėra įrengtos
automobilių stovėjimo aikštelės, todėl poilsiautojai palieka savo automobilius magistralės
kelkraščiuose, kas yra draudžiama Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos, jei nėra pagreitėjimo juostos.
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Pabrėžtina yra tai, kad vasaros metu Jurbarko karjero vanduo yra naudojamas kaip
gėlo vandens šaltinis. Jurbarko (Kalnėnų) vandentiekis turi 19 gręžinių. Eksploatuojanti
organizacija yra SP UAB “Jurbarko vandenys”. Vandenvietė priklauso eksploatuojančių
ribotus vandeningus sluoksnius vandenviečių tipui. Pagal ryšio su atmosferiniais krituliais,
paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu pobūdį Jurbarko (Kalnėnų vandenvietė)
yra atvira krantinė (IIIb1). Tai reiškia, kad Jurbarko vandenvietė yra padidintos rizikos
vandenvietė, nes jos eksploatuojami vandeningi sluoksniai tiesiogiai arba per neišlaikytas
vandens paras turi ryšį su paviršinio vandens šaltiniais, pasipildo atvirų telkinių vandeniu
arba atmosferos krituliais.
Taigi, Jurbarko karjero vanduo priklauso sanitarinės apsaugos zonai (SAZ), t.y.
saugoma apie vandenvietę teritorija, kurioje nustatytos žemės naudotojų veiklą ribojančios
sąlygos.
SAZ susideda iš trijų apsaugos juostų: griežto režimo apsaugos juosta (1-oji juosta),
mikrobinės taršos apribojimo juosta (2-oji juosta), cheminės taršos apribojimo juosta (3-oji
juosta).
Jurbarko vandenvietės griežto režimo apsaugos juosta nuo kraštinių gręžinių yra 50
m. Griežto režimo apsaugos juostoje yra draudžiama bet kokia ūkinė veikla, tiesiogiai
nesusijusi su požeminio vandens eksploatavimu, jo gerinimu ir tiekimu. III b1 pogrupio
vandenvietėms šioje juostoje į paviršinio vandens telkinius draudžiama išleisti
nutekamuosius vandenis, maudytis, skalbti, žvejoti, girdyti ir ganyti gyvulius, naudoti
chemines medžiagas ir trąšas, imti iš upės dugno smėlį, gilinti upės vagą.
Mikrobinės taršos apribojimo juostos dydis visų tipų vandenvietėms turi būti toks, kad
mikroorganizmai kaptažinio įrenginio nepasiektų būdami gyvybingi. Jurbarko karjero atveju
mikroorganizmai išlieka gyvi iki 200 parų.
Cheminės taršos apribojimo (3-iosios) juostos matmenys apskaičiuojami atsižvelgiant
į tai, kad cheminiai teršalai, patekę į gruntinio vandens ar tiesiai į eksploatuojamą
vandeningą sluoksnį, nepasiektų kaptažinio įrenginio per visą vandenvietės eksploatavimo
laiką, t.y. 25-50 metų. Atvirų vandenviečių cheminės taršos apribojimo juosta turi apimti
visą vandenvietės kaptažo sritį.
Apibendrinus, galima teigti, kad Jurbarko karjeras yra vienas iš nepanaudotų šaltinių,
kurį būtina atnaujinti, norint pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, pritraukti lankytojus iš kitų
vietovių, taip pat prisidėti prie miesto bendro įvaizdžio gerinimo. Aišku, organizuojant bet
kokius karjero pokyčius, būtina atsižvelgti į vandenviečių saugomų teritorijų reikalavimus.

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

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

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

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

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

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Jurbarko r. sav.
2465

2500
2250
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2127

1750
1500
1250
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1480
1297

1000

Amžiaus grupės
2011

2012

2013

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

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

Moterys

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
78

Tauragės apskritis

80
79

Lietuvos Respublika

79
65

Tauragės apskritis

Vyrai

68
68

Lietuvos Respublika
Metai

68
0

20
2010

40

60

2011

80
2012

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

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

1.3. Jurbarko rajono socialinės-ekonominės būklės analizė
Skurdo lygis. Iš 4 pav. pateiktų duomenų matyti, kad dažniausiai skursta (54,4 proc.)
bedarbių namų ūkiai. Tai yra labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė. Kita vertus,
pensininkų kategorijoje, 2012 m. lyginant su 2010 m. skurdas padidėjo 7,5 proc. ir buvo
didžiausias per visą nagrinėjamą laikotarpį.
2010-2012 m. laikotarpiu skurdas Lietuvos dirbančiųjų, bedarbių ir neaktyvių
gyventojų kategorijoje atitinkamai sumažėjo 4,7, 1,2 ir 3,8 proc. (žr. į 4 pav.). Nepaisant to,
bendras skurdo rizikos lygis 2012 m. Lietuvoje buvo vis dar aukštas ir sudarė 18,6 proc.
proc. visų gyventojų.
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Skurdas Lietuvoje pagal užimtumo statusą

2012
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4 pav. Skurdo lygis pagal užimtumo statusą
Lietuvos skurdo rodikliai taip pat atspindi skurstančiųjų situaciją Jurbarko rajono
savivaldybėje. Skurstančiais yra laikomi žmonės, kurių pajamos ir kiti ištekliai
(materialiniai, socialiniai ir kultūriniai) yra tokie menki, kad neužtikrina Lietuvos visuomenei
įprastų gyvenimo standartų. Dėl per menkų išteklių šie žmonės negali dalyvauti veiklose,
kurios kitiems žmonėms laikomos įprastomis. Skurdo priežastys gali būti ekonominės
(nedarbas, mažos pajamos) ir socialinės (nepalanki demografinė situacija, socialinės
paramos politikos trūkumai, gyvenimo būdo problemos). Todėl Jurbarko mieste yra būtina
tvarkyti viešąsias erdves, jas pritaikyti poilsiui ir pramogoms.
Namų ūkio pasiskirstymas. Analizuojant 2 lentelės duomenis matyti, kad dauguma
gyventojų Tauragės apskrityje (apie 80 proc.) ir Lietuvos mastu (apie 88 proc.) patiria
nepriteklių ir gyvena sunkiai, gana sunkiai arba labai sunkiai. 2010-2012 m. laikotarpyje
bendras sunkiai besiverčiančių skaičius Tauragės apskrityje sumažėjo 5,3 proc.
Pastebima, kad Tauragės apskrityje lengvai besiverčiančių namų ūkių yra vidutiniškai 7,1
proc. daugiau nei Lietuvos mastu.
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2 lentelė
Namų ūkio pasiskirstymas
Administracinė vieta

Lietuvos Respublika

Tauragės apskritis

Kaip verčiasi namų ūkiai, proc.

2010

2011

2012

Labai sunkiai

13,2

12,9

14,7

Sunkiai

27,1

25,7

26,2

Gana sunkiai

47,9

48,3

47,8

Gana lengvai

10,1

11,5

10,2

Lengvai, labai lengvai

1,8

1,7

1,1

Labai sunkiai

11,7

5,8

8

Sunkiai

25,1

18,2

24,4

Gana sunkiai

46,3

55,9

45,4

Gana lengvai

13,9

17,1

19,3

3

2,9

2,9

Lengvai, labai lengvai
Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis asmenys, gyvenantys
namų ūkiuose dažniausiai susiduria su tokiais sunkumais kaip galimybės praleisti bent
savaitę atostogų ne namuose neturėjimas arba negalėjimas apmokėti nenumatytų išlaidų
iš savo lėšų. Nagrinėjant 3 lentelės duomenis pastebima, kad Tauragės apskrityje lyginant
su šalies mastu asmenų, susiduriančių su ekonominiais sunkumais dalis daugelyje atvejų
yra didesnė. Tauragės apskrities rodikliai atspindi ir padėtį Jurbarko mieste. Šie rodikliai
byloja, kad Jurbarke būtina įrengti paslaugų zoną, kuri mažintų socialinę atskirtį ir kurtų
gyventojų bendrą gerovę.
3 lentelė
Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su ekonominiais sunkumais,
dalis

Lietuvos
Respublika

Sunkumai, procentais
Dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių
mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų

2011

2012

12,2

13,2

13,2

62,4

49,5

49,9

25

36

34,2

23,2

23,5

23

Negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų
Dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių
mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų

62,1

61,3

60,4

13,7

19,9

13,3

Neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose

63,1

61,5

59,6

Negali sau leisti pakankamai šildyti būsto
Negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar
analogiško vegetariško maisto

6,5

15,8

17

21,6

27,1

27,9

57,9

63,9

55,3

Neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose
Negali sau leisti pakankamai šildyti būsto
Negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar
analogiško vegetariško maisto

Tauragės
apskritis

2010

Negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų
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2010 – 2012 m. laikotarpyje Tauragės apskrityje vidutiniškai 2,8 proc. asmenų
daugiau nei Lietuvos Respublikoje dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos,
komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų, 7,5 proc. daugiau - neturi
galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose, 2,3 proc. daugiau - negali sau leisti
bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto. Tačiau 18,6
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proc. mažiau negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško
vegetariško maisto ir 2,2 proc. mažiau negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų.
Tai rodo, kaip svarbu yra vietos gyventojams užtikrinti palankias sąlygas poilsiui ir
laisvalaikio pramogoms.
Toliau 5 pav. pateikiami duomenys apie asmenys, gyvenančius namų ūkiuose ir
neturinčius ilgo naudojimo daiktų dėl lėšos stokos.
Asmenų, gyvenančių NŪ, neturinčių ilgo naudojimo daiktų dėl lėšų
stokos, dalis

Tauragės apskritis
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Procentai

0,7

0

2,5
2012

5

7,5
2011

10

12,5
2010

15

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

5 pav. Asmenų, gyvenančių NŪ, neturinčių ilgo naudojimo daiktų dėl lėšų stokos, dalis
Didžiausia gyventojų dalis, kuri negalėjo įsigyti ilgo naudojimo daiktų dėl lėšų
stygiaus fiksuojama 2010 m., mažiausia – 2012 m. Pastebima, kad Tauragės apskrityje
dėl lėšų stokos asmenų neturinčių ilgo naudojimo daiktų dalis yra mažesnė lyginant su
šalies mastu. 2012 m. Tauragės apskrityje neturinčių automobilio dalis buvo mažesnė 4,4
proc., neturinčių skalbimo mašinos – 1,7 proc., neturinčių telefono – 0,4 proc., neturinčių
spalvoto televizoriaus – 0,2 proc. mažiau.
Tauragės apskrities rodikliai atspindi Jurbarko rajono padėtį. Tai, kad žmonės neturi
ilgo naudojimo daiktų, pavyzdžiui, 8,3 proc. neturi automobilio rodo, kad Jurbarko mieste
yra labai svarbu sudaryti sąlygas poilsio paslaugų kompleksą, kurį būtų galima patogiai
pasiekti gyventojams, pavyzdžiui viešuoju transportu arba dviračiais.
Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį. Iš 6 paveiksle
pateiktų duomenų matyti, kad daugiausia lėšų 2012 m. skiriama įvairioms prekėms ir
paslaugoms (39 Lt), viešbučiams, kavinėms, restoranams (24 Lt), maitinimo paslaugoms
(23 Lt) ir laisvalaikiui ir kultūrai (42 Lt), kavinėms ir barams (12 Lt), valgykloms (7,4 Lt),
laisvalaikio ir kultūros paslaugoms (11 Lt). 2012 m. palyginus su 2008 m. išlaidos padidėjo
laisvalaikiui ir kultūrai (+4 Lt), laisvalaikio ir kultūros paslaugoms (+1,8 Lt), įvairioms
prekėms ir paslaugoms (+3 Lt), o turizmo prekėms (-0,3 Lt), laisvalaikio, rekreacinėms
paslaugoms (-0,2 Lt) sumažėjo.
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Vidutinės vartojimo išlaidos
Suma, Litais
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Lietuvoje vienam namų ūkio nariui per mėnesį, litais

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

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

2012 0 0,2 0,2 0 42 0 0,2 11 0,1 0,8 0 1,1 0 0,4 0,4 0,3 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 24 23 2,1 12 1,1 7,4 1,3 0,8 0,6 0,2 42 0,1 0,7

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

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

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

Mažėjančias vidutines vartojimo išlaidos turizmo prekėms arba laisvalaikio,
rekreacinėms paslaugoms gali įtakoti nepalankios šių paslaugų naudojimosi sąlygos. Kita
vertus, didėjančios vidutinės vartojimo išlaidos laisvalaikiui ir kultūrai bei šio tipo
paslaugoms yra teigiamas veiksnys laisvalaikio pramogų plėtros atžvilgiu, nes tai reiškia
gyventojų domėjimąsi laisvalaikio paslaugų pasiūla ir norą išleisti daugiau pinigų šioms
paslaugoms.
Apibendrinus ekonominiu rodiklius, galima teigti, kad aukštas skurdo lygis,
negalėjimas išvykti paatostogauti labai mažina Jurbarko miesto gyventojų gyvenimo
kokybės lygį. Prie to prisideda ir sunkiai besiverčiantys namų ūkiai. Viešasis interesas,
kuris teigia, kad turi būti užtikrinta gyventojų gerovė, į kurią įeina kokybiškos gyvenimo
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sąlygos, nėra patenkintas. Jurbarko miesto produkto plėtimas gali labai ženkliai padidinti
gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, kokybiškesnės kultūrinės ir laisvalaikio veiklos pasiūlos
sukūrimas Jurbarko gyventojams gali suteikti daugiau galimybių, kuriomis galima
pasinaudoti vietoje, niekur neišvykus. Miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, apšvietimų
įrengimas, skatina miesto gyventojus didžiuotis savo gyvenamąja vietove. Be to, visa tai
pritraukia ir didesnius lankytojų srautus, kurie noriai išleidžia daugiau pinigų ir didina
miesto produktyvumą.
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2. JURBARKO MIESTO GYVENTOJŲ KOKYBINIO IR KIEKYBINIO
TYRIMO REZULTATAI
2.1. Jurbarko miesto gyventojų poreikio nustatymas remiantis ekspertų
apklausos rezultatais
Siekiant išsiaiškinti gyventojų poreikius karjero pritaikymui buvo vykdoma apklausa.
Apklausoje dalyvavo ekspertų grupė, Jurbarko rajono savivaldybės darbuotojai: du
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus darbuotojai ir viena Urbanistikos skyriaus
darbuotoja. Grupės diskusijos trukmė – 1 val.
Karjero pritaikymo gyventojų poreikiams nustatyti buvo užduodam klausimai susiję su
paplūdimio ir jam būdingų infrastruktūros objektų įrengimu, vandens ir sporto pramogų
taikymu karjere.
Interviu metu nustatyta, kad karjere esanti maudymosi vieta turi būti įrengta taip, kad
atitiktų oficialaus paplūdimio reikalavimus. Tai reiškia, kad būtina įrengti šiuos
infrastruktūros objektus: tualetai, šiukšliadėžės, dušai, persirengimo kabinos, suoliukai. Kiti
infrastruktūros objektai, kurie gali būti įrengti yra tinklinio ir krepšinio aikštelės, sezoninės
maitinimo vietos, žvejų punktas, Medicinos ir gelbėtojų punktai pasak ekspertų gali būti
įrengti, jei yra tam vietos. Futbolo aikštelės iš viso nereikia, nes tam nėra pakankamai
vietos. Vienas iš prioritetų, kurį būtina įrengti yra irklavimo bazė (valčių, baidarių, kanojų
nuoma) ir plaukimo trasos. Iš kitų vandens pramogų, galima įrengti ne tik irklavimui skirtas
plaukimo trasas, bet ir trasas skirtas slidinėti vandens slidėmis vasaros ir žiemos metu.
Kadangi unikalus karjero dugnas yra pamėgtas nardytojų, reikia įvertinti nardytojų veiklą.
Pasak ekspertų, būtina yra įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, kad gyventojai galėtų
saugiai ir patogiai palikdami automobilius prieiti prie paplūdimio. Iliustruojantys Jurbarko
karjero įrengimo poreikius teiginiai yra pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė
Informacija, gauta apklausos metu
Kategorija
Paplūdimys/
poilsiavietė

-

Vandens
pramogos

-

Infrastruktūra

-

Karjero pritaikymas gyventojų poreikiams
Iliustruojantys teiginiai
Paplūdimys jau yra kaip neoficiali maudymosi vieta, kuria jau naudojasi žmonės,
bet jis yra neįrengtas. Ta vieta yra netinkama, todėl jis bus įrengtas kitoje vietoje.
Poilsio zona, irklavimo bazė ir išvalymas – trys pagrindiniai dalykai.
Reiktų išanalizuoti ne tik šiaurinę dalį, kur dabar viskas yra planuojama, bet ir
pietinę karjero dalį, nes ten yra visai neblogas įvažiavimas ir tada ten būtų galima
išsiplėsti.
Kad būtų tokia padaryta trasa su slidėm – vasara vandens slidėm, kažkokiais
vandens takais, o žiemą ant ledo. - Tai šitas yra nemažas dalykas, bet mes turime
pasakyti, kad vandentiekis yra apsaugos zona, nes vasarą kai nusenka vanduo
dalis vandens imama iš karjero. Reikia tą įvertinti.
Gali būti įrengta, reikia valčių, baidarių, kanojų nuoma
Karjero dugnas yra labai unikalus ir pamėgtas nardytojų, todėl reikėtų pagalvoti
apie nardytojus.
Futbolo aikštelė nereikalinga, nes per mažai vietos, tinklinio aikštelė būtina,
krepšinio aikštelė gali būti su vienu krepšiu.
Gali būti įrengta, reikia valčių, baidarių, kanojų nuoma.
savivaldybė neįrengs nei elingų, elingų irgi reikėtų numatyti, kur būtų saugomos
valtys ir teikiamos baidarių, kanojų paslaugos.
Prekybos statinių tikrai nereikia, nebent laikinos sezoninės maitinimo vietos.
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-

Būtina įrengti tualetus.
gelbėtojų/ medicinos punkto reikia, jei yra vietos.
Žvejų punktas yra būtinas, nes yra labai daug nardytojų, nes karjero dugnas yra
labai unikalus ir pamėgtas nardytojų, todėl reikėtų pagalvoti apie nardytojus.
Prie pliažo visai eina padaryti automobilių aikštelę. Ten yra vietos prieš kebabų
kioskelį prieš įvažiuojant į paplūdimį. Nes dabar turime problemų su parkavimu, nes
neleidžia kelių direkcija parkuotis magistralėje, kadangi ten nėra pagreitėjimo
juostos, bet žmonės vis tiek parkuojasi.

Remiantis ekspertų interviu duomenimis Jurbarko karjere siūloma atlikti šiuos darbus:
 Karjero išvalymas;
 Maudymosi zonos įrengimas – paplūdimio sudarymas;
 Irklavimo bazės įrengimas (Valčių, dviračių, baidarių, kanojų nuoma);
 Prieplauka sujungta su elingu;
 Vandens slidžių trasos;
 Sporto zonos įrengimas (paplūdimio tinklinio ir krepšinio aikštelių įrengimas)
 Bio-tualetų, šiukšliadėžių įrengimas;
 Persirengimo kabinų įrengimas;
 Automobilio aikštelės įrengimas.

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

70 m. ir daugiau

2%

60- 69 metai

11%

50-59 metai

14%

40-49 metai

17%

30-39 metai

27%

20-29 metai
15-19 metų

27%
0%

5%

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

30%

7 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes
Vienas iš laisvalaikio paslaugų pasirinkimą lemiančių veiksnių yra socialiniai veiksniai
(draugai, namų aplinka, pareigos ir įsipareigojimai, turimas laikas, materialinė gerovė,
pajamų lygis, užimamos pareigos ir kt pan.). Analizuojant Jurbarko karjero paslaugų
poreikį būtina respondentus suskirstyti pagal išsilavinimą ir užimtumą.
Daugiausia respondentų yra aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą turintys Jurbarko
miesto gyventojai (žr. į 8 pav.). 22 proc. apklaustųjų turi vidurinį arba specialų vidurinį
išsilavinimą. Penktadalis apklaustųjų turi pagrindinį, o 4 proc. – pradinį išsilavinimą. 2 proc.
apklaustųjų nenurodė savo išsilavinimo.
Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Išsilavinimas

40%

Aukštasis

Aukštesnysis

13%
22%

Vidurinis/spec. vidurinis

20%

Pagrindinis
4%

Pradinis

0%

10%

20%

30%

40%

Respondentų dalis, procentais

8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Pagal užimtumą respondentai gali būti dirbantys, bedarbiai, pensininkai arba
moksleiviai, studentai (žr. į 9 pav.). Daugiausia (44 proc.) buvo apklausta dirbančių
Jurbarko miesto gyventojų, mažiausia (8 proc.) - pensininkų. 2 proc. nenurodė savo
užimtumo.
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Respondentų pasiskirstymas pagal užimtumą
Veikla
Esate moksleivis,
studentas

34%
8%

Esate pensininkas

13%

Esate bedarbis

44%

Dirbate
0%

20%
40%
Respondentų dalis, procentais

60%

9 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento 2012 m. namų ūkių
biudžetų tyrimo rezultatais respondentų pajamos buvo suskirstytos į 5 kategorijas (žr. į 10
pav.): labai mažos, mažos, vidutinės, didelės, labai didelės pajamos. Pajamos yra vienas
iš esminių galimybių veiksnių, kurie įtakoja laisvalaikio paslaugų pasirinkimą. Apklaustųjų
pasiskirstymas pagal pajamas yra apylygis. Daugiau nei penktadalis apklaustųjų teigia
turintys labai dideles pajamas arba vidutines pajamas. Mažiau nei penktadalis teigia,
turintys dideles arba mažas pajamas. Labai mažas pajamas turinčių respondentų grupė
sudaro 15 proc. visų apklaustųjų. 2 proc. nenurodė savo pajamų lygio.
Respondentų pasiskirstymas pagal pajamas tenkančias 1-am
šeimos nariui
Pajamų dydis

Labai didelės (daugiau nei 950 Lt)

22%

Didelės (iki 950 Lt)

19%

Vidutinės (iki 789 Lt)

23%

Mažos (iki 675 Lt)

18%

Labai mažos (iki 470 Lt)

15%
0%

10%
20%
Respondentų dalis, procentais

30%

10 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pajamas
Apibendrinus demografinę ir socialinę respondentų charakteristiką dažniausiai
sutinkamas respondento paveikslas yra jauna moteris, turintį darbą ir aukštąjį išsilavinimą
bei dideles pajamas arba jauna moteris, besimokanti arba studijuojanti bei turinti dideles
pajamas. Respondento apibrėžimas yra svarbus nustatant Jurbarko karjere būtinas įrengti
paslaugas, t.y. reikia žinoti, kokiomis savybėmis pasižymi Jurbarko karjero potencialus
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lankytojas. Taip pat svarbus yra ir potencialių lankytojų pajamų dydis, kadangi didesnės
gaunamos pajamos, reiškia didesnes vartojimo išlaidas.
2.2.2. Gyventojų bendra nuomonė Jurbarko miesto atžvilgiu
Teritorijos turi rasti būdus atskirti ir nustatyti savo padėtį tikslinėse rinkose, nes tai
vienas iš konkurencingumo elementų. Šiai užduočiai atlikti taip pat reikia įvertinti šiuos
teritorijos patrauklumą lemiančius veiksnius: vietos infrastruktūros būklė ir tiesioginė
aplinka, įsidarbinimo galimybės, mokymosi galimybės, vietos traukos objektai (gamta,
istorinis paveldas, žymūs žmonės, parduotuvių pasiūla ir kokybė, laisvalaikis, meno ir
sporto pasiūla ir pan.). Norint įvertinti Jurbarko miesto patrauklumą respondentai turėjo
įvardinti pasitenkinimo lygį (11 pav.), įvardinti priežastis, kurios džiugina gyvenant Jurbarke
(12 pav.) ir sritis, kurios dar nėra pilnai išvystytos (13 pav.)
Iš esmės, jurbarkiečiams savo mieste gyventi gera. 28 proc. gyventojų tuo net
neabejoja, o 53 proc. taip pat yra patenkinti gyvenimu mieste (žr. į 11 pav.).
17 procentų respondentų neigiamai vertina gyvenimą Jurbarke. Pasak jų mieste
trūksta investicijų, kurios kurtų darbo vietas, plėstų karjeros galimybes, didintų užimtumo
veiklas jaunimui, kuriose būtų galima lavinti save. Šių sričių gerinimas užtikrintų
papildomas pajamas Jurbarko miestui. Vis dėl to, šiuo metu Jurbarko mieste dėl išvardintų
priežasčių žmonės yra linkę emigruoti, jaunimas išvykęs studijuoti negrįžta į savo gimtąjį
miestą. Taip pat yra per mažas laisvalaikio pramogų pasirinkimas, kuris riboja pasirinkimo
laisvę. Neigiamai miestą vertinantys gyventojai įvardija, kad miesto žmonės yra labai
nedraugiški, pikti ir nemalonūs. Viena iš priežasčių, kuri kelia nepasitenkinimą yra
nemalonus kvapas ateinantis iš kaimynystėje esančio „Dainių“ kiaulininkystės komplekso.
Ar Jums patinka gyventi Jurbarke?
Galimi atsakymai
Labai patinka

28%

Labiau patinka nei nepatinka

53%

Labiau nepatinka nei patinka

14%

Visiškai nepatinka

3%
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20%
40%
Respondentų dalis

60%

11 pav. Respondentų pasiten kinimas gyvenimu Jurbarko mieste
Priežastys, kurios džiugina miesto gyventojus pavaizduotos 12 pav. Jurbarko mieste
gyventi gera, nes miesto aplinka, kraštovaizdis, gamta yra patraukli (71 proc.), taip pat
miestas yra nedidelis, viskas arti (63 proc.). Be to, miesto gyventojai džiaugiasi Jurbarku,
nes miestas yra jų gimtinė (60 proc.). Daliai gyventojų svarbu yra rami, tyli miesto aplinka
(29 proc.) ir grynas, tyras oras (26 proc.). Daugiau nei penktadalis (23 proc.) akcentuoja,
kad Jurbarke gausu kultūrinių užsiėmimų. Nemaža gyventojų dalis (18 proc.) džiaugiasi,
kad gyvendami Jurbarko mieste jaučiasi saugiai.
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Kas labiausiai Jus džiugina Jurbarke?
Teiginys
Čia gausu kultūrinių užsiėmimų

23%

Šiame mieste jaučiuosi saugus

18%
63%

Miestas yra nedidelis, viskas arti
Gyventojai yra draugiški, malonūs

9%

Čia mano gimtinė/gyvena artimieji

60%

Čia tyras, grynas oras

26%

Čia labai švaru, tvarkinga

17%

Man patinka aplinka, kraštovaizdis, gamta

71%

Čia labai ramu, tylu

29%
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40%
60%
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12 pav. Priežastys, kodėl Jurbarko miestas yra mėgstamas
Sritys, kuriose reikėtų pasitempti pasak Jurbarko miesto gyventojų pavaizduotos 13
pav. Kai kurios iš jų sutampa su nepatenkintų Jurbarko mieste išvardintomis priežastimis.
Dauguma gyventojų teigia, kad Jurbarko mieste reikia sukurti daugiau darbo vietų,
galimybių (83 proc.) pavyzdžiui, sukūriant naujas laisvalaikio pramogas, ir pritraukti
investicijas, pavyzdžiui, įvertinant Jurbarko miesto savitumą, sukūriant išskirtinius
infrastruktūros objektus, kurie būtų investuotojų traukos objektai, bei sudaryti palankesnes
sąlygas verslui (74 proc.). 61 proc. teigia, kad reikia sudaryti daugiau galimybių jaunimo
užimtumui, o 59 proc. – sukurti pramogų laisvalaikio praleidimui. Pusė apklaustųjų norėtų
matyti sutvarkytą aplinką karjere, o 53 proc. – įrengtą sveikatingumo centrą. Taip pat
Jurbarko miesto gyventojai pasisako už gyventojų senėjimo problemos sprendimą (41
proc.) ir naujų gyventojų pritraukimą (39 proc.). Mažiausiai problematiška sritis yra
parduotuvių tinklas – tik 13 apklaustųjų teigia, kad jį reikėtų praplėsti.
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Kuriose srityse reikėtų pasitempti Jurbarko miestui?
Teiginys
Pritraukti investicijų
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Spręsti gyventojų senėjimo problemą mieste
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Pritraukti naujų gyventojų

39%

Sutvarkyti aplinką karjere
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Sudaryti daugiau galimybių jaunimo užimtumui

61%

Įrengti sveikatingumo centrą

53%

Sukurti pramogų laisvalaikio praleidimui

59%

Sukurti daugiau darbo vietų, galimybių

83%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Respondentų dalis

13 pav. Priežastys, kodėl Jurbarko miestas yra nemėgstamas
Apibendrinus pateiktus duomenis išryškėja, kad stipriausios Jurbarko miesto savybės
yra: 1) graži aplinka, kraštovaizdis; 2) kompaktiškumas ir maži atstumai; 3) miestas yra
gimtasis kraštas. Kita vertus silpniausios miesto savybės yra: 1) darbo vietų stygius; 2)
mažos investicijos; 3) ribotas jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio pramogų pasirinkimas.
2.2.3. Anketinės apklausos rezultatai Jurbarko karjero atžvilgiu
Nustatant Jurbarko karjero infrastruktūros objektų poreikį buvo pateiktas platus
paplūdimio paslaugų spektras, paplūdimį suskaidant į maudymosi, sporto ir poilsio
paslaugų zonas.
Pasak Jurbarko miesto gyventojų Jurbarko karjere reikia įrengti visus maudymosi
zonoje būtinus infrastruktūros objektus (žr. į 5 lentelę): dušus (40 proc.), persirengimo
kabinas (76 proc.), tualetus (79 proc.), suoliukus (78 proc.), šiukšliadėžes (82 proc.),
pavėsines (64 proc.), vaikų žaidimo aikštelę (60 proc.), vaikų vandens žaidimo aikštelę (59
proc.), prieigą į paplūdimį neįgaliesiems (63 proc.) ir apšvietimo stulpus (61 proc.)
Sporto paslaugų zonoje labiausiai poilsį paplūdimyje pagerintų įrengta tinklinio
aikštelė (59 proc.)ir krepšinio aikštelė (36 proc.). Taip pat teigiamai vertinamos irklavimo
paslaugos: 51 proc. teigia, kad poilsiauti malonu ir patogu būtų, jei būtų galima nuomotis
valtis, 66 proc. – baidares, 64 proc. – kanojas.
Mažai poilsį Jurbarko karjere pagerintų nauji prekybos statiniai. 41 proc. teigia, kad
nereikia suvenyrų parduotuvės, 28 proc. – maisto prekių parduotuvės, 23 proc. –
paplūdimio reikmenų parduotuvės. Vis dėl to 54 proc. apklaustų Jurbarko gyventojų
teigia, kad kavinės-užkandinės įrengimas poilsį paplūdimyje pagerintų.
Kiti statiniai ar objektai pasak respondentų taip pat yra reikalingi. 85 proc. teigiamai
vertina poilsiaviečių su įrengtomis pavėsinėmis, laužavietėmis, suoliukais, vaikų žaidimo
26

aikštelėmis įrengimą, 58 proc. – prieplaukos, 70 proc. – gelbėtojų punkto, 56 proc. –
medicinos punkto, 61 proc. žvejų punkto, 85 proc. – automobilių aikštelės įrengimą.
5 lentelė
Respondentų pasiskirstymas pagal infrastruktūros objektų būtinybę Jurbarko
karjere
Kokie objektai turi būti įrengti Jurbarko karjere,
kad Jums būtų malonu ir patogu poilsiauti?

Tikrai
taip

Lyg ir
taip

Nežinau

Lyg ir
ne

Tikrai
ne

Visi

Dušai

40%

20%

9%

11%

5%

85%

Persirengimo kabinos

76%

11%

2%

1%

2%

92%

Tualetai

79%

11%

1%

0%

1%

92%

Maudymosi zona paplūdimyje:

Suoliukai

78%

11%

3%

1%

1%

93%

Šiukšliadėžės

82%

9%

1%

1%

1%

93%

Pavėsinės

64%

21%

4%

2%

1%

92%

Vaikų žaidimo aikštelė

60%

20%

6%

3%

1%

89%

Vaikų vandens žaidimų aikštelė

59%

18%

8%

5%

1%

91%

Prieiga į paplūdimį neįgaliesiems

63%

19%

9%

2%

1%

93%

Apšvietimo stulpai

61%

23%

6%

2%

1%

92%

Futbolo aikštelė

19%

14%

26%

10%

13%

80%

Tinklinio aikštelė

59%

22%

5%

2%

1%

89%

Krepšinio aikštelė

36%

18%

18%

7%

5%

85%

Valčių nuoma

48%

23%

8%

4%

2%

86%

Baidarių nuoma

44%

22%

10%

7%

2%

85%

Kanojų nuoma

38%

16%

16%

7%

4%

81%

Plaukimo trasos

40%

18%

19%

5%

3%

85%

Kavinė-užkandinė

54%

23%

8%

4%

4%

93%

Suvenyrų parduotuvė

11%

8%

22%

19%

22%

83%

Maisto prekių parduotuvė

17%

22%

16%

17%

11%

83%

Paplūdimio reikmenų parduotuvė

18%

19%

17%

19%

14%

87%

64%

21%

3%

1%

2%

91%

36%

22%

16%

10%

3%

88%

Gelbėtojų punktas

48%

22%

13%

7%

2%

91%

Medicinos punktas

36%

20%

17%

8%

3%

84%

40%

21%

15%

7%

4%

88%

64%

21%

1%

2%

2%

90%

Sporto ir poilsio paslaugų zona:

Prekybos statiniai:

Poilsiavietės (su įrengtomis pavėsinėmis,
laužavietėmis, suoliukais, vaikų žaidimo
konstruktais ir kt.)
Prieplauka

Žvejų punktas (paskirta teritorija žvejybai,
įrengti suoliukai, kt.)
Automobilių aikštelės

Apibendrinus anketinės apklausos duomenis, siūlomi Jurbarko karjere objektai yra
šie:
Maudymosi zona:
 Vaikų vandens žaidimų aikštelė (čiuožykla)
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 Persirengimo kabinos;
 Tualetai;
 Suoliukai;
 Šiukšliadėžės;
 Prieiga į paplūdimį (medinis takas);
 Gelbėtojų ir medicinos punktas;
Sporto zona:
 Tinklinio aikštelė;
 Irklavimo bazė (Valčių, baidarių, nuoma);
Poilsio ir pramogų zona:
 Vaikų žaidimo aikštelė;
 Sezoninio pobūdžio kavinė-užkandinė;
 Poilsiavietės (su įrengtomis pavėsinėmis,
laužavietėmis, suoliukais);
Kiti objektai:
 Apšvietimo stulpai;
 Automobilių aikštelė.

vaikų

žaidimo

konstruktais,
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2.3. Jurbarko karjero pritaikymo turizmui problemų bei plėtros veiksnių
(SSGG) nustatymas
STIPRYBĖS
Palanki geografinė padėtis (karjeras yra netoli miesto
centro)
Neišnaudoti šaltiniai
Maudymosi vieta
gyventojų tarpe

karjere

yra

populiari

vietinių

SILPNYBĖS
Dideli valymo kaštai
Prie karjero nėra įrengtų poilsiaviečių
Trūksta šiukšliadėžių, suoliukų, persirengimo kabinų,
tualetų
Nėra automobilių stovėjimo aikštelės

Karjeras yra mėgstamas nardytojų

Nėra jokių įrenginių vaikams

Karjeras yra pakankamai erdvus įrengti irklavimo
bazę

Per mažai erdvės pilnai įrengti poilsio ir sporto zonas

Visuomenė teigiamai vertina karjero sutvarkymą

Gyventojams trūksta ekologinio švietimo (vedasi į
paplūdimį šunis)

Didėjančios vidutinės vartojimo išlaidos laisvalaikiui
Gyventojai teigiamai
sutvarkymą

vertina

Jurbarko

karjero

GALIMYBĖS
Galimybė įregistruoti oficialų paplūdimį
Galimybė suskirstyti paplūdimį į maudymosi ir sporto
zonas, įrengiant atitinkamą infrastruktūrą
Galimybė įrengti irklavimo trasas
ES fondų parama

Vieta paplūdimiui
paviršius)

nėra

suformuota

(kalvotas

GRĖSMĖS
Jurbarko karjeras priklauso Jurbarko (Kalnėnų)
vandenvietei, kuri yra padidintos rizikos vandenvietė
ir priklauso sanitarinės apsaugos zonai.
Privataus sektoriaus menka iniciatyva.
Šalies ekonominės situacijos pablogėjimas.

Galimybė įrengti tramplyną arba platformą nuo,
kurios būtų galima šokinėti į vandenį
Galimybė plėsti laisvalaikio pramogas
Galimybė sukurti naujas darbo vietas
Galimybė gerinti gyventojų gyvenimo kokybę
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3. FINANSAVIMO GALIMYBIŲ APŽVALGA
Naudojamos santrumpos ir terminai:
ERPF ─ Europos regioninės plėtros fondas
ES ─ Europos Sąjunga
ESF ─ Europos socialinis fondas
JUI ─ jaunimo užimtumo iniciatyva
SF ─ Sanglaudos fondas
VPSP ─ Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
Su rekreacinių zonų įkūrimo susijusiomis veiklomis, naudojantis 2014 – 2020 m. ES
struktūrinės paramos fondais, įžvelgiamos finansavimo galimybės. Europos Sąjungos
2014 – 2020 metų parama apima 11 finansavimo prioritetų. Šių prioritetų veiklos gali būti
panaudotos Jurbarko karjero turizmo pritaikymui.
6 lentelė
ES Struktūrinių fondų pasiskirstymas pagal veiksmų programos prioritetus (mln.
eurų)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas (678,88)
Informacinės visuomenės skatinimas (244,04)
Galimos veiklos: viešosios interneto prieigos infrastruktūros atnaujinimo ir jos panaudojimo
gyventojų skaitmeninių gebėjimų plėtrai
3.
Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas (531,60)
Galimos veiklos: naujų mažų ir vidutinių įmonių verslo modelių, ypač internacionalizavimo,
kūrimas ir įgyvendinimas
4.
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas
(942,36)
5.
Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos (837,78)
Galimos veiklos: investicijos į vandens sektorių, kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga,
propagavimas ir vystymas
6.
Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas (1182,74)
7.
Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas (728,59)
Galimos veiklos: didinti užimtumo lygį, ypač moterų, jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių
8.
Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu (535,83)
Galimos veiklos: viešosios infrastruktūros kaimo vietovėse kūrimas bendruomenių veiklai,
socialinės įtraukties skatinimas, suteikiant geresnę prieigą prie socialinių, kultūrinių ir
rekreacinių paslaugų
9.
Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (663,86)
Galimos veiklos: profesinio rengimo centrų kūrimas
10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas (150,36)
11. Techninė parama (213,35)
Šaltinis: 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programa
1.
2.

✘
✘

✔

✘
✔

✘
✔
✔

✘
✘
✘

Toliau pateikiama 7 lentelė, kurioje pristatomi Jurbarko rajonui aktualių prioritetų
investavimo strategija.

30

7 lentelė
Aktualių prioritetų investavimo strategija
Eil.
Nr.

Prioritetas

Fondas

1.

Informacinės visuomenės skatinimas

ERPF

Bendrojo
finansavimo
dalis
85%

2.

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

ERPF

85%

3.
4.

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

5.

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

6.

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

ERPF
SF
ERPF
ESF
JUI
ERPF
ESF
ERPF
ESF

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

3.1. Viešoji ir privati partnerystė
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (angl. Public private partneship) yra gera
alternatyva viešajai infrastruktūrai kurti ir viešosioms paslaugoms teikti. VPSP strategijos
buvimas didina vykdomų projektų veiksmingumą, mažina išlaidas.
VPSP būdas gali sukurti didesnę naudą už pinigus ne todėl, kad jis žymiai atpigins
pačios investicijos kaštus. Darbų kaina savaime pasikeis neženkliai, ir pagrinde dėl to, kad
kai kurie pirkimai bus apjungiami, ir sumažės jų organizavimo kaštai. Esminiai dalykai,
keičiantys investicinių projektų, įgyvendinamų VPSP būdų, kaštus ir jų paskirstymą laike
yra:
- kitoks mokėjimų srauto išdėstymas laike. VPSP būdas leidžia pakeisti didelius
pradinės investicijos per pirmuosius projekto metus kaštus į mažesnius reguliarius
mokėjimus per visą projekto ekonominio gyvavimo laikotarpį. Toks pokytis pagrinde įtakoja
projektų finansavimo galimumą.
- su rizika susijusių kaštų perdavimas privačiam partneriui. Tradiciniu būdu
įgyvendinamo projekto atveju, viešojo sektoriaus partneriui teks apmokėti pabrangusių ir
užsitęsusių statybų išlaidas, bei visus atsiradusius papildomus kaštus dėl netinkamo
eksploatavimo. VPSP atveju šiuos kaštus sumokės privatus partneris, todėl jis
suinteresuotas dėti visas pastangas, kad papildomos išlaidos nebūtų patirtos.
Viešojo sektoriaus institucijai reikia ypatingų gebėjimų norint gerai pasirengti ir
tinkamai suvaldyti partnerystės sandorį. Kai kurie gebėjimai pagal savo pobūdį yra tie
patys, kaip ir planuojant ir rengiant įprastiniu būdu įgyvendinamus investicijų projektus,
tačiau dėl to, kad sprendimai turės ilgalaikį poveikį, ir kad reikės derėtis su privačių
partnerių rinka dėl palankiausio viešajam sektoriui pasiūlymo, ginti viešąjį interesą, šie
gebėjimai įgauna ypatingą reikšmę.
Toliau lentelėje pateikiami finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė.
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8 lentelė
Finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinis

Finansavimo
tikimybė
Aukšta

Valstybė

Valstybės biudžetas

Savivaldybė

Savivaldybės
biudžetas

Aukšta

VPSP

Privatus kapitalas

Aukšta

ES parama

ES paramos fondai

Aukšta

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

Jurbarko karjero pritaikymas turizmui praplėstų esamą infrastruktūrą, padidintų
rekreacinių zonų plėtrą, užimtumo, socialinių, kultūrinių veiklų kiekį, bei sukurtų prielaidas
stipresniam miesto žmonių bendruomeniškumui.
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4. JURBARKO KARJERO PRITAIKYMO TURIZMUI PLĖTROS
PASIŪLYMAI
4.1. Aiškinamasis raštas
Jurbarkas– miestas pietvakarinėje Lietuvos dalyje, Tauragės apskrityje. Jis yra
Jurbarko rajono, vieno iš Lietuvos pasienio rajonų, savivaldybės centras. Nuo Tauragės
nutolęs 45 km įpietryčius, nuo Kauno - 86 km į vakarus. Jurbarko miestas įsikūręs
dešiniajame Nemuno upės krante, trijųupių– 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.
Rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko mieste t.y. jo gretimybėje – Jurbarko karjero,
galimybių studijos architektūrinės išraiškos ir teritorijų planavimo dalies tikslai yra šie:
Įvertinant susiklosčiusį užstatymą, reljefą, rekreacinių, vandens išteklius, suformuoti
rekreacinių teritorijų plėtros Jurbarko karjere galimybes;
Išnagrinėti galimybes plėtoti rekreacines teritorijas Jurbarko karjere (prieplaukos
atsiradimo, paplūdimių, pėsčiųjų ir dviračių takų atsiradimo, vidutinio verslo, turizmo
teritorijos aptarnavimo, paslaugų, turizmo ir sporto infrastruktūros galimą plėtojimąsi ir
bendro naudojimo teritorijas nagrinėjamoje teritorijoje).
Jurbarko miesto teritorijos struktūrą sudaro miesto planinė ir erdvinė struktūra,
pagrindinių miesto funkcinių zonų išsidėstymas ir tarpusavio ryšiai bei charakteringos
miesto morfostruktūros elementų įvairovė.
Keli Jurbarko miesto teritorijos urbanistinės struktūros pagrindinių elementų yra
senamiesčio centras, miesto centras, kuris kartu su senamiesčio centru sudaro
kompozicinį branduolį, centrus jungiančios pagrindinės kompozicinės ašys (pagrindinės
gatvės), gamtinio karkaso elementas - ekologinės žaliosios ašys, kurios apjungia miesto ir
priemiesčio želdynus į vientisą žalią sistemą, Nemuno upės kompozicinė ašis.
Jurbarko karjero erdvinę struktūrą siekiama vystyti sudarant optimalų balansą tarp
laisvų erdvių, saugant vertingą kraštovaizdį. Pagal Jurbarko miesto bendrajame plane
nurodytus pagrindinius optimalios Jurbarko miesto struktūros vystymo principus Jurbarkas
kaip darnus miestas turi augti:
 rekonstruojant ir modernizuojant viešąsias erdves ir kitas teritorijas; saugant
gamtinio karkaso elementus;
 plečiant ir stiprinant lokalinius rekreacinius centrus; suderinant miestų ir
priemiesčių plėtrą.

4.2. Jurbarko karjero pritaikymo turizmui pasiūlymai
Jurbarko miestas ir jo prieigos galėtų tapti išskirtine Lietuvos vietove, pasižyminčia
aukštu rekreacijos aptarnavimo lygiu ir kokybe, savita gamtine ir kultūrine aplinka,
siūlančia kokybiškas turizmo ir poilsio paslaugas ir ištisus metus pritraukiančia gausius
lankytojų srautus. Miesto viešosios erdvės turi būti saugios, komfortiškos ir kokybiškos.
Jurbarko miesto rekreacinėse teritorijose ir jų prieigose numatomi planuojamų ir esamų
miesto žaliųjų plotų kokybinis pagerinimas, sukuriant privalomą rekreacinę infrastruktūrą.
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Viena iš patrauklių turizmui vieta yra Jurbarko karjeras. Pagal Jurbarko miesto
bendrojo plano rengėjus rekreacijos plėtojimas sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su
Jurbarko miesto ir jo prieigų 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 ir jo prieigas,
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, 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.
Jurbarko miesto bendrojo plano sprendiniuose žaliųjų plotų sistema nustatyta
maksimaliai išsaugant paveldėtą unikalią miesto gamtinę aplinką ir žalio miesto įvaizdį bei
toliau jį stiprinant bei formuojant rekreacinės paskirties ir apsauginius želdynus naujai
įsisavinamose miesto zonose ir įjungiant juos į esamą žaliųjų plotų sistemą.
Pagrindinės rekomenduojamos bei vystytinos rekreacijos rūšys Jurbarko miete yra
šios:
 Bendras turizmas;
 Pažintinis turizmas;
 Pramoginė ir sportinė rekreacija;
 Poilsis gamtoje.
Įvertinus Jurbarko rajono gyventojų poreikį Jurbarko karjero pritaikymo turizmui
atžvilgiu ir atsižvelgus į galimas vykdyti vandenviečių apsaugos zonai priklausančiose
teritorijose veiklas toliau pateikiami bazinis ir alternatyvus pasiūlymai.
4.2.1. Jurbarko karjero pritaikymo turizmui bazinis pasiūlymas
Siekiant įgyvendinti rekomenduojamas bei vystytinas rekreacijos rūšis Jurbarko
mieste, pateikiami baziniai sprendiniai Jurbarko karjero pritaikymo turizmui įgyvendinimui.
 Sutvarkomos Jurbarko karjero prieigos;
 Ties Muitinės gatve įrengiamos dvi automobilių stovėjimo aikštelės;
 Ties Muitinės gatve numatoma prieplauka su kavine valtims ir kitoms transporto
priemonėms sustoti;
 Ties Muitinės gatve, funkcinių zonų patrauklumui užtikrinti numatoma įrengti dvi
stovyklavietės. Stovyklavietėje turi būti laikinas arba stacionarus pastatas su
sanitariniais mazgais stovyklavietės lankytojams, pavėsinės, laužavietės, atskiri
suolai su stalais, šiukšliadėžėmis. Teritorijoje prekybininkai galėtų prekiauti (maistą,
suvenyrus, paplūdimio reikmenis ir kt.) iš laikinų prekystalių;
 Ties Muitinės gatve įrengiami paplūdimiai su pastatais ar laikinais statiniais,
kuriuose, įrengti laikini ar stacionarūs sanitariniai mazgai, turėtų veikti lauko
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Eil.
nr.
1

kavinės. Lauko kavinės turi būti kompaktiškai išdėstytos ir vientiso architektūrinio
stiliaus;
Ties Muitinės gatve įrengiamos vaikų žaidimų aikštelės sausumoje ir vandenyje; (žr.
į 9 lentelę).
9 lentelė
Galimi infrastruktūros objektai vaikų žaidimo aikštelei įrengti
Pavadinimas

Aprašymas

Vandens
1
batutas

Siūloma vandens pramoga yra vandens batutas - vandenyje plūduriuojanti
platforma, nuo kurios galima šokinėti arba čiuožti į vandenį. Tokio tipo platformos
gali būti įrengiamos arčiau kranto, kad laisvalaikio malonumais galėtų naudotis
mažesnio amžiaus lankytojai.

2

Plaustas
šokinėjimui į
2
vandenį .

Vyresnio amžiaus vaikams siūloma įrengti plaustą šokinėjimui į vandenį. Tai
vandenyje plūduriuojantis plaustas su užlipimo kopetėlėmis. Gali būti įvairių rūšių –
su medine, aliuminine, sintetinių pluoštų danga. Kadangi plaustas turi būti įrengtas
gilesnėje vandens telkinio vietoje, kad būtų galima saugiai šokinėti į vandenį, jis yra
skirtas vyresnio amžiaus vaikams arba suaugusiems. Tai paprasta, tačiau efektyvi
vandens pramoga.

3

Paplūdimio
vaikų žaidimo
3
aikštelė

Sausumoje siūloma įrengti paplūdimio vaikų žaidimo aikštelę.

1

http://watertrampolines.com/water-trampoline-features.asp
https://greatnortherndocks.com/swim-rafts/
3
http://www.aco-sport.lt/sprendimai/vaiku-zaidimu-aiksteles-papludimio-tinklinio-kortai/
2
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 Ties Muitinės gatve įrengiamas gelbėtojų ir medicinos punktas;
 Ties Muitinės gatve numatoma įrengti atvirą ir uždarą pastatus, kuriame tiektų ir
sandėliuotų sporto įrenginius nuomai (valtys, vandens dviračiai ir t.t.). Siekiant
turizmui patrauklaus miesto įvaizdžio, būtina išnaudoti laisvas, rekreacijai skirtas
teritorijas, kuriose turi būti gamtinio karkaso elementų išsaugojimas;
 Siekiant padidinti rekreacinių teritorijų funkcionalumą, kitoje Jurbarko karjero pusėje
numatoma įrengti futbolo, krepšinio bei tinklinio aikšteles. Netoli aikštelių turėtų būti
įrengta stovyklavietė. Įgyvendinant Jurbarko miesto bendrojo plano tikslus
rekreacinėms teritorijoms įrengti, visa sporto įrenginių teritorija bei jos prieigos tūri
būti apželdintos, išpuoselėtos. Želdynus bei želdinius reikia saugoti ir įveisti. Taip
pat būtina išsaugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius;
 Jurbarko karjere galėtų atsirasti pontoninis plaustas, kuriame įsikurtų maitinimo
įstaiga;
 Pačiame Jurbarko karjere numatoma plaukimo trasa;
 Pačiame Jurbarko karjere numatoma ekstremalaus sporto trasa vandens slidžių be
motorinių valčių sportui. Šis sportas yra ypatingas tuo, kad juo galima užsiimti bet
kokiu metų sezonu. Toliau pateikiami šios sporto šakos pavyzdžiai nuotraukose4;

4

www.wakerepublic.eu/
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 Būtina sutvarkyti viešąsias erdves bei jų teritorijas modernizuoti, išvalyti Jurbarko

karkasą – atnaujinti ir papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Numatoma
palei Jurbarko karjero krantinę, jungiančią visas tvarkomas teritorijas karjero šiaurės
rytų, rytų ir pietryčių pusėse įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Taip pat įrengti taką,
skirtą vaikščiojimui basomis kojomis. Ėjimo tako pavyzdžiai pateikiami 10 lentelėje.
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10 lentelė
Takų, skirtų pasivaikščiojimui basomis pavyzdžiai
Eil.
nr.
1

Pavadinimas

Aprašymas

Takas, pritaikytas
5
vaikščioti basomis

Per pastaruosius 20 metų atsiradusi ir išpopuliarėjusi nauja laisvalaikio
pramoga – vaikščiojimas basomis. Ši idėja pradėta vystyti Vokietijoje ir
Austrijoje. Pagrindinė idėja yra pajusti paviršių, kuris yra sudarytas iš įvairių
medžiagų. Trąsų ilgis siekia 5-6 km.

6

2

5
6

Takas, pritaikytas
7
vaikščioti basomis .

Pasivaikščiojimo basomis medicininės naudos yra šios :
1. Reguliarus vaikščiojimas basomis ant įvairaus paviršiaus vietovių
stimuliuoja širdies ir kraujagyslių sistemą, reguliuoja kraujospūdį ir
gerina kraujotaką. Jis taip pat stiprina organizmo imuninę sistemą.
2. Lengvų pratimų programa pagerina veninę sistemą.
3. Unikali gamtos patirtis ir tikras kaimo jausmas turi atpalaiduojantį
poveikį ir didina pasitenkinimą gyvenimu.
4. Vaikščiojimas basomis , taip pat stiprina gyvenimo kokybės lygį.
Tai lavina kūną ir psichiką , moko susikaupti, stiprina dėmesingumą, lavina
koordinavimo įgūdžius ir pagerina sąmoningumą.
2 km kelias, kuris susideda iš 22 skirtingų pojūčių stotelių. Kelią sudaro įvairios
medžiagos: durpės, mulčio žievės, smėlis, žvyras, purvas ir kt. Kas be to,

http://www.barfusspark.info/en/park.htm
http://www.barfusspark-lienen.de/walking-barefoot/
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Austrijos (Sankt
Ulrichas) pavyzdys.

šiame kelio ruože galima ne tik pajusti, bet ir užuosti, pamatyti, išgirsti,
paragauti. Pasivaikščiojimas basomis yra ne vien malonumas, bet ir
savotiškas sveikatos gerinimas. Pasak organizatorių, toks laisvalaikio
praleidimas neutralizuoja stresą, didina peršalimo atsparumą bei padeda
išvengti nugaros skausmų.

3

Takas, pritaikytas
8
vaikščioti basomis .
Austrijos (Solas)
pavyzdys.

Įkurtas pasivaikščiojimo basomis parkas kalnuose. Kelio ruožas – 2 km. Kelias
prasideda nuo pasivaikščiojimo per pievą link kalnų, kur galima pamatyti bičių
namus. Toliau tęsiasi smulkaus žvyro ir pūšų žievių kelio ruožas. Praėjus šį
ruožą galima nusiplauti kojas vandens telkinėlyje, kuris pavadinimas „Raganų
maudykla“. Toliau vėl tęsiasi ėjimas per pievą, kol galiausiai prieinama
maitinimo įstaiga. Po to seka ėjimas per medines kopėčias, išsimaudymas
kubile, jei to norima. Pasivaikščiojimas baigiasi kojų atpalaidavimu pelkės
baseine.

4

Takas, pritaikytas
9
vaikščioti basomis .
Prancūzijos
(Orbėjus) pavyzdys.

Kelio ruožas miške, kurio ilgis 1,2 km. Kelią sudaro akmenys, medžių šaknys,
medžių rąstai, samanos, miško takeliai, konkorėžiai, smėlis ir kt.

7

http://www.gasthaus-lang.at/en-barfussweg.php
http://www.barfusspark.info/parks/soell_en.htm
9
http://www.sentier-pieds-nus-lac-blanc.com/en/index.php
8
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5

Takas, pritaikytas
vaikščioti basomis
10
. Prancūzijos
(Bréal-sousMontfort) pavyzdys.

1 km kelio ruožas, kuriame yra 45 skirtingi paviršiai ir medžiagos: žievės, pušų
spygliai, gulintys medžiai, dažytos medžių drožlės ir mulčio, kanapės, grikių
lukštai ir kt. Kelio ruožas sudarytas labirinto principu, kuriame galima rasti
gyvūnų pėdsakus, daug kriauklių. Ėjimo metu tam tikrose vietose yra
purškiamas vanduo. Be to, reikia pereiti beždžionių tiltą.

8

Takas, pritaikytas
vaikščioti basomis
11
. UK (Stoke-onTrent)
Pavyzdys.

1 km kelias, kuriame yra purvo, akmenų, vandens, šieno, žievių, upelio
vandens, žolės, žvirgždo ruožų.

 Tam, kad būtų puoselėjamas Jurbarko rajono bendrajame plane numatytas teritorijų
vientisumas naujai įrengti takai turėtų susisiekti su Jurbarko rajono teritorijomis.
Palei pėsčiųjų ir dviračių takus numatomos pasyvaus poilsio zonos su suolais ir
stalais, kai kur ir pavėsinėmis.

10
11

http://www.jardinsdebroceliande.com/en/parcours-sensoriels.php
http://www.trentham.co.uk/trentham-gardens/western-pleasure-ground/barefoot-walk
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Visais atvejais būtina maksimaliai išsaugoti gamtosauginiu požiūriu reikšmingas ir
(arba) vaizdingas gamtines teritorijas, išlaikiusias natūralaus arba sąlyginai natūralaus
kraštovaizdžio pobūdį. Bazinio pasiūlymo brėžinys pateikiamas 1 priede.
Toliau pateikiama bazinio pasiūlymo darbų sąmata.
Darbų pavadinimas
Vaikų žaidimų aikštelė sausumoje ir vandenyje
Gelbėtojų ir medicinos punktas
Sporto įrenginių nuomos uždaras ir atviras punktas
angaras
Prieplauka su kavine
Sporto aikštynai (krepšinis 28 m x 15 m, tinklinis 30
m x 12 m, futbolas 90 m x 90 m)
Naujas paplūdimys (100 m x 40 m.)
Lauko kavinė ties Muitinės gatve gatve - 2 vnt.
Stovyklavietė (4 pavėsinės su stalais ir suolais, WC)
Ekstremalaus sporto trasa
Plaukimo trasa
Automobilių stovėjimo aikštelė (80 m x 40 m) 2 vnt.
Pantoninis plaustas su maitinimo įstaiga
Dviračių ir pėsčiųjų takai, ėjimo takas
Karjero valymas (dumblo valymas, šlaitų formavimas)
Informaciniai stendai
Eismo, įspėjamieji ženklai, nuorodos
Želdiniai, rekreacinių želdynų sutvarkymas
Vejų atstatymas
Gerbūvio atstatymo darbai
Viso statybos darbai
Inventorizacijos išlaidos

Mato vnt. Kiekis Vnt. kaina VISO Lt be PVM
vnt
1
27800
27800
vnt
1
48000
48000
m2
m

50
200

830
4280

41500
856000

m2
m2
m2
kompl
kompl
kompl
m2
m2
m

8800
4000
60
3
1
1
6400
40
20000

144
44
1800
14600
35000
10000
138
2200
360

1267200
176000
108000
43800
35000
10000
883200
88000
7200000

m2
vnt
vnt
m2
m2
m2

300000
6
12
6000
12000
4500

360
2250
300
12
7,4
104

108000000
13500
3600
72000
88800
468000
119430400
7000

Darbų pridavimo organizavimas, projekto vykdymo
priežiūra
Techninis ir darbo projektas

7%

Užsakovo rezervas

10%

IŠ VISO
PVM
IŠ VISO

75000
8360128
12787253
140659781
21%

29538554
170198335
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4.2.2. Jurbarko karjero pritaikymo turizmui alternatyvus pasiūlymas
Siekiant įgyvendinti rekomenduojamas bei vystytinas rekreacijos rūšis Jurbarko
mieste, pateikiami alternatyvūs sprendiniai Jurbarko karjero pritaikymo turizmui
įgyvendinimui.
 Sutvarkomos Jurbarko karjero prieigos;
 Ties Muitinės gatve, funkcinių zonų patrauklumui užtikrinti numatoma įrengti tris
stovyklavietės. Stovyklavietėje turi būti laikinas arba stacionarus pastatas su
sanitariniais mazgais stovyklavietės lankytojams, pavėsinės, laužavietės, atskiri
suolai su stalais, šiukšliadėžėmis;
 Ties Muitinės gatve įrengiami du paplūdimiai su pastatais ar laikinais statiniais,
kuriuose, įrengti laikini ar stacionarūs sanitariniai mazgai, turėtų veikti lauko
kavinės. Lauko kavinės turi būti kompaktiškai išdėstytos ir vientiso architektūrinio
stiliaus. Čia prekybininkai galėtų prekiauti (maistą, suvenyrus, paplūdimio reikmenis
ir kt.) iš laikinų prekystalių;
 Ties Muitinės gatve įrengiamos dvi automobilių stovėjimo aikštelės, kitoje karjero
pusėje ties P. Paulaičio gatve įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė;
 Ties P. Paulaičio gatve numatoma prieplauka su kavine valtims ir kitoms transporto
priemonėms sustoti;
 Ties P. Paulaičio gatve įrengiamos vaikų žaidimų aikštelės sausumoje ir vandenyje
(žaidimų aikštelių pavyzdžiai, pavaizduoti 9 lentelėje);
 Ties P. Paulaičio gatve numatoma įrengti gelbėtojų ir medicinos punktas;
 Ties P. Paulaičio gatve numatoma įrengti atvirą ir uždarą pastatus, kuriame tiektų ir
sandėliuotų sporto įrenginius nuomai (valtys, vandens dviračiai ir t.t.). Siekiant
turizmui patrauklaus miesto įvaizdžio, būtina išnaudoti laisvas, rekreacijai skirtas
teritorijas, kuriose turi būti gamtinio karkaso elementų išsaugojimas;
 Siekiant padidinti rekreacinių teritorijų funkcionalumą, kitoje Jurbarko karjero pusėje,
ties Paulaičio gatve, numatoma įrengti krepšinio bei tinklinio aikšteles. Netoli
aikštelių turėtų būti įrengta stovyklavietė su WC. Įgyvendinant Jurbarko miesto
bendrojo plano tikslus rekreacinėms teritorijoms įrengti, visa sporto įrenginių
teritorija bei jos prieigos tūri būti apželdintos, išpuoselėtos. Želdynus bei želdinius
reikia saugoti ir įveisti. Taip pat būtina išsaugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius
rekreacinius išteklius;
 Jurbarko karjere galėtų atsirasti pontoninis plaustas, kuriame įsikurtų maitinimo
įstaiga;
 Pačiame Jurbarko karjere numatoma plaukimo trasa;
 Pačiame Jurbarko karjere numatoma ekstremalaus sporto trasa vandens slidžių be
motorinių valčių sportui. Šis sportas yra ypatingas tuo, kad juo galima užsiimti bet
kokiu metų sezonu.
 Būtina sutvarkyti viešąsias erdves bei jų teritorijas modernizuoti, išvalyti Jurbarko
karkasą – atnaujinti ir papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Numatoma
palei Jurbarko karjero krantinę, jungiančią visas tvarkomas teritorijas karjero šiaurės
rytų, rytų ir pietryčių pusėse įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus. Taip pat įrengti taką,
skirtą vaikščiojimui basomis kojomis. Tam, kad būtų puoselėjamas Jurbarko rajono
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bendrajame plane numatytas teritorijų vientisumas naujai įrengti takai turėtų
susisiekti su Jurbarko rajono teritorijomis. Palei pėsčiųjų ir dviračių takus
numatomos pasyvaus poilsio zonos su suolais ir stalais, kai kur ir pavėsinėmis.
 Visais atvejais būtina maksimaliai išsaugoti gamtosauginiu požiūriu reikšmingas ir
(arba) vaizdingas gamtines teritorijas, išlaikiusias natūralaus arba sąlyginai
natūralaus kraštovaizdžio pobūdį.
 Siekiant išskirtinumo siūloma sukurti neįprastą paplūdimio infrastruktūrą ir įrengti
patrauklius sporto užsiėmimus (žr. į 11 lentelę)
11 lentelė
Galimi infrastruktūros objektai
Eil.
nr.
1

2

Pavadinimas

Aprašymas

Išskirtinis
infrastruktūros
12
objektas

Siekiant išskirtinumo siūloma įrengti neįprastą platformą (Austrijos
pavyzdys), kuri gali virsti vienu iš lankytojų traukos objektų. Platforma yra
išskirtinė tuo, kad įrengta ne ant vandens, bet vandenyje. Platformą supa
vanduo, tačiau jis nepateka į platformos vidų, į kurį žmonės gali įeiti
nusileisdami laiptais ir nesušlapdami pasigrožėti vandens telkiniu iš ypatingai
arti.

Laipiojimas
medžiuose

Ilgalaikėje perspektyvoje siūloma laisvalaikio paslauga yra laipiojimas
medžiuose įrengtomis trasomis. Tai smagi, aktyvi, gryname ore vykdoma
sportinė veikla, kuri pritraukia aktyvaus sporto mėgėjus.

Visais atvejais būtina maksimaliai išsaugoti gamtosauginiu požiūriu reikšmingas ir
(arba) vaizdingas gamtines teritorijas, išlaikiusias natūralaus arba sąlyginai natūralaus
kraštovaizdžio pobūdį. Alternatyvaus pasiūlymo brėžinys pateikiamas 2 priede.

12

http://www.coolweirdo.com/awesome-platform-in-the-middle-of-a-lake.html
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Toliau pateikiama alternatyvaus pasiūlymo darbų sąmata.
Darbų pavadinimas
Vaikų žaidimų aikštelė sausumoje ir vandenyje
Gelbėtojų ir medicinos punktas
Sporto įrenginių nuomos uždaras ir atviras punktas
angaras
Prieplauka su kavine
Sporto aikštynai ( tinklinis 30 m x 12 m, futbolas
90m x 90 m)
Naujas paplūdimys (100 m x 40 m.)
Lauko kavinė ties Muitinės gatve gatve - 2 vnt.
Stovyklavietė (4 pavėsinės su stalais ir suolais, WC)
Ekstremalaus sporto trasa
Plaukimo trasa
Automobilių stovėjimo aikštelė (80 m x 40 m)
Pantoninis plaustas su maitinimo įstaiga
Dviračių ir pėsčiųjų takai , ėjimo takas
Karjero valymas(dumblo valymas, šlaitų formavimas)
Informaciniai stendai
Eismo, įspėjamieji ženklai, nuorodos
Želdiniai, rekreacinių želdynų sutvarkymas
Vejų atstatymas
Gerbūvio atstatymo darbai
Viso statybos darbai
Inventorizacijos išlaidos
Darbų pridavimo organizavimas, projekto vykdymo
priežiūra
Techninis ir darbo projektas
Užsakovo rezervas

Mato vnt. Kiekis Vnt. kaina VISO Lt be PVM
vnt
1
27800
27800
vnt
1
48000
48000
m2

50

830

41500

m

200

4280

856000

m2

8460

144

1218240

m2
m2
kompl
kompl
kompl
m2
m2
m
m2
vnt
vnt
m2
m2
m2

4000
60
4
1
1
7200
40
14000
300000
6
16
6000
12000
4500

44
1800
14600
35000
10000
138
2200
360
360
2250
300
12
7,4
104

176000
108000
58400
35000
10000
993600
88000
5040000
108000000
13500
4800
72000
88800
468000
117347640
7000
75000

7%

8214335

10%

12564397
138208372

IŠ VISO
PVM 21%
IŠ VISO

29023758
167232130
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IŠVADOS
Esamos situacijos analizė parodė, kad Jurbarko karjeras yra potenciali pramogų
plėtrai vieta. Jurbarko karjeras yra jau pamėgtas vietos ir aplinkinių gyventojų ne tik kaip
maudymosi, bet ir nardymo vieta. Ekonominiai sunkumai, su kuriais susiduria vietos
gyventojai, byloja apie žemą gyvenimo lygį, todėl būtina imtis priemonių, kurios pagerintų
esamą situaciją.
Interviu metu nustatyta, kad karjere esanti maudymosi vieta turi būti įrengta taip,
kad atitiktų oficialaus paplūdimio reikalavimus. Tai reiškia, kad būtina įrengti šiuos
infrastruktūros objektus: tualetai, šiukšliadėžės, dušai, persirengimo kabinos, suoliukai. Kiti
infrastruktūros objektai, kurie gali būti įrengti yra tinklinio ir krepšinio aikštelės, sezoninės
maitinimo vietos, žvejų punktas. Vienas iš prioritetų, kurį būtina įrengti yra irklavimo bazė
(valčių, baidarių, kanojų nuoma) ir plaukimo trasos. Iš kitų vandens pramogų, galima
įrengti ne tik irklavimui skirtas plaukimo trasas, bet ir trasas skirtas slidinėti vandens
slidėmis vasaros ir žiemos metu. Pasak ekspertų, būtina yra įrengti automobilių stovėjimo
aikštelę, kad gyventojai galėtų saugiai ir patogiai palikdami automobilius prieiti prie
paplūdimio.
Anketinės apklausos metu nustatyta, kad stipriausios Jurbarko miesto savybės yra:
1) graži aplinka, kraštovaizdis; 2) kompaktiškumas ir maži atstumai; 3) miestas yra
gimtasis kraštas. Kita vertus silpniausios miesto savybės yra: 1) darbo vietų stygius; 2)
mažos investicijos; 3) ribotas jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio pramogų pasirinkimas.
Be to, Jurbarko miesto gyventojai teigiamai vertina Jurbarko karjero aplinkos
sutvarkymą. Pasak jų yra būtina praplėsti laisvalaikio pramogų pasirinkimą, nes šiuo metu
jis yra labai ribotas. Tuo pačiu, svarbus probleminis klausiams yra ir darbo vietų
sukūrimas, investicijų pritraukimas.
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