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SANTRAUKA
Smalininkai yra viena iš Jurbarko rajono seniūnijų. Smalininkų seniūnija yra
įsikūrusi Tauragės apskrities pakraštyje, Nemuno dešiniajame krante, pasienyje su
Kaliningrado sritimi. Smalininkų seniūnijos aplinkos užterštumas yra vienas mažiausių
Respublikoje. Tai laikoma prioritetu, kuriant ir vystant turizmo sektorių. Regiono
landšaftiniai kompleksai, parkai, upės ir miškai turi neįkainojamą vertę, Nemuno
vandens kelias nacionalinėse plėtros programose pažymėtas kaip tarptautinės svarbos
specializuoto pažinimo turizmo trasa, o Nemuno vidurupio zona – vienas iš
palankiausias sąlygas turizmo plėtrai turinčių regionų.
Nemunas – smalininkiečių pasididžiavimas. Būtent juo pro Smalininkus
šimtmečiais buvo plukdoma mediena į Klaipėdos uostą.
Smalininkų vandens uosto galimybių studijos tikslas yra nustatyti Smalininkų
vandens uosto esamą būklę ir įvertinti plėtros galimybes, prioritetus ir priemones. Tikslui
įgyvendinti buvo išsikelti šie uždaviniai: 1) ištirti ir išanalizuoti Smalininkų vandens uosto
potencialą, objektų ir paslaugų esamą būklę; 2) identifikuoti problemas, nustatyti jų
sprendimo būdus; 3) išnagrinėti ekonomines ir finansines rekreacinių teritorijų plėtros
galimybes; 4) numatyti tikslingus plėtros veiksmus ir strategines alternatyvas,
pasiūlymus.
Darbo rengimo metodika. I-oje dalyje atliekant nagrinėjamos teritorijos esamos
būklės analizę pagal techninę užduotį, surinkta ir išanalizuota informacija apie Smalinikų
miestelio išteklius, infrastruktūrą, paslaugas ir vandens uosto plėtros planus. Siekiant
objektyviai įvertinti Smalininkų vandens uosto situaciją ir perspektyvas, buvo organizuoti
susitikimai savivaldybėje. Susitikimų metu diskutuota apie Smalininkų vandens uosto
stiprybes ir silpnybės, aktualias problemas, vystymo galimybes.
Atliktos analizės rezultatų pagrindu II-oje galimybių studijos dalyje suformuoti
pasiūlymai Smalininkų vandes uosto plėtros planavimui, vystymui, suformuota
Smalininkų vandens uosto plėtros strategija. Darbe pateikiami apibendrinti pasiūlymai,
kurie detalizuojami priemonių plane (III-ia galimybių studijos dalis). Pateikiami
pasiūlymai dėl infrastruktūros, reikalingos skatinant rekreacinių teritorijų panaudojimo,
plėtros.
Kuriant Smalininkų uosto viziją, yra atsižvelgiama į istorinį miesto paveldą ir
stengiamasi užtikrinti bei išlaikyti smalininkiečių atmintyje išlikusį aktyvaus miesto
įvaizdį.
Regioniniame kontekste Smalininkų uostas turėtų didžiulę reikšmę. Naujo
modernaus uosto atsiradimas su galimybėmis išvystyti visas būtinas ir papildomas
paslaugas visų pirmą būtų reikšmingas gerinant pramoginės laivybos infrastruktūrą
(kiekybiškai ir kokybiškai) šalyje. Be to, tokio unikalaus ir specifinio objekto atsiradimas
gali reikšmingai prisidėti prie Smalininkų kaip kurorto įvaizdžio kūrimo.
Tikimasi, kad parengta galimybių studija sudarys prielaidas Smalininkų vandens
uosto plėtrai, įgyvendinti sprendimai didins miesto patrauklumą turistams, kas sąlygotų
jų srautų didėjimą, viešnagės rajone trukmės ilgėjimą, taip prisidedant prie regiono
pajamų didinimo, subalansuotos ir stabilios ekonomikos kūrimo.
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SUMMARY
Smalininkai is one of Jurbarkas district parish. Smalininkai parish is located on the
border of Taurage County, on the right shore of the Nemunas, on the border with the
Kaliningrad region. Environmental pollution of Smalininkai parish is one of the lowest in
the Republic. This is seen as a priority on developing the tourism sector. Regional and
landscape complexes, parks, rivers and forests are invaluable Nemunas water way in
the national development programs are marked as international importance of
specialized knowledge of the tourist trail, and Nemunas Midland area have one of the
most favorable conditions for the development of tourism regions.
Nemunas River it is pride of Smalininkai people. Namely trough Smalininkai wood
was shipped to the port of Klaipeda over the centuries.
The purpose of this research is to establish conditions of Smalininkai water port
and to assess needs, opportunities, priorities and measures relative with Smalininkai
water port adoption for tourism. To achieve this purpose it is necessary to implement
following objectives: 1) to examine and to analyze potential of services of Smalininkai
water port; 2) identify problems and determine the solutions 3) examine the economic
and financial areas of recreational development opportunities; 4) to provide purposeful
development activities and strategic alternatives and offers.
Work preparation methodology. In the I part it is analyzing the current status of the
site by gathered and analyzed information about Smalinikai city resources,
infrastructure, services, and water port development plans. In order to objectively
evaluate Smalininkai water port situation and prospects were organized meetings in the
municipality. In the meetings were discussed the Smalininkai water port strengths and
weaknesses, current issues, development opportunities.
Base Results of an analysis in the II-th part of the feasibility study is suggests
Smalininkai water ports development plan, formed Smalininkai water port development
strategy. In the study summarizes the proposals that are detailed in the action plan (IIIia feasibility study). There are proposals for the necessary infrastructure for the
promotion of the use of recreational areas and development.
Developing a vision of Smalininkai port is taken to the city's historic heritage and
the efforts to preserve and maintain the existing active Smalininkai resident’s memory
image of the city.
Smalininkai water port has a great value in the regional context. The new
emergence of the modern port facilities and developed all necessary additional services
primarily will be significant improvement of recreational maritime infrastructure
(quantitatively and qualitatively) in the country. In addition, the unique and distinctive
appearance of an object can significantly contribute to creating the image of Smalininkai
resort.
It is expected that the feasibility study will compose assumptions for leisure and
entertainment activities development in Smalininkai water port, 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
Rekreacijos plėtojimas sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su Jurbarko rajono
gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis, padeda tenkinti gyventojų poreikius poilsiui
gamtoje. Vystant rekreaciją ir turizmą rajono teritorijoje (ypatingai pietinėje rajono
dalyje), ji 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.
Esamas Jurbarko rajono gamtinių rekreacinių ir kultūrinių išteklių
potencialas reikšmingas ne tik rajono, bet atskirais atvejais šalies ar net tarptautiniu
mastu bei turėtų tapti vienu iš pagrindinių veiksnių, skatinančių įvairių formų vidaus ir
atvykstamojo turizmo (pažintinio pėsčiųjų, dviračių, automobilių, vandens turizmo, kaimo
turizmo ir kt. plėtrą).
Smalininkų miesto plėtros prioritetai turi atitikti Jurbarko rajono pagrindines
vystymo kryptis, kurias nusako Jurbarko rajono plėtros strateginis planas, tai yra:

Patrauklios verslui ir turizmui aplinkos formavimas;

Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra;

Patogios ir švarios aplinkos užtikrinimas.
Plėtojant verslą ir turizmą, infrastruktūrą bei socialinę gerovę yra didinamas rajono
verslo įmonių konkurencingumas, plėtojamos turizmo paslaugos, modernizuojama
rajono transporto infrastruktūra, užtikrinama teikiamų paslaugų kokybė, plėtojama
socialinė integracija, užtikrinant rajono gyventojams švarią ir sveiką gamtinę aplinką
išsaugant biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę.
Vandens turizmas, žvejyba, kitos turizmo paslaugos teikiamos už miesto ribų
įsikūrusiose poilsiavietėse ar kaimo turizmo sodybose – Smalininkų miesto galimybė
konkuruoti su kitomis rajono seniūnijų gyvenvietėmis. Tačiau, siekiant integruoti miesto
teritoriją į vystomą turizmo infrastruktūrą miesto apylinkėse, galima vystyti sezonines
turizmo paslaugas, tokias kaip maitinimas, kultūros paveldo objektų pritaikymas
lankymui, paplūdimių įrengimas miesto teritorijoje.
Pagal Lietuvos Respublikos bendrąjį planą, Smalininkų miestas patenka į Jurbarko
rekreacinį arealą, kurio rekreacinis potencialas yra įvertintas kaip labai didelio, todėl
miesto ekonominiam vystymuisi turizmo ir rekreacijos sritis turi nemažą įtaką. Šiame
areale perspektyvinis rekreacijos plėtros lygmuo yra didžiausias ir Smalininkai galėtų
siekti kurortinės teritorijos statuso (pažintinis turizmas, poilsis gamtoje, kurortinis
gydymas). Atsižvelgiant į tai, kad Smalininkų miestas orientuojamas į rekreacinio miesto
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pobūdį ir siekia kurortinės teritorijos statuso, didelė pramonės teritorijų plėtra nėra
siūloma. Būtina investuoti į esamos pramonės teritorijos modernizaciją. Smalininkų
mieste dalis pramonės teritorijos turėtų būti orientuojama į gamtos ir estetinio vaizdo
neteršiančią lengvąją pramonę.
Siekiant ištirti Smalininkų vandens uosto plėtros galimybes, buvo inicijuotas
Smalininkų vandens uosto 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 – Smalininkų vandens uosto plėtros galimybių studijos
parengimo paslauga (Darbas).
Darbo tikslas: parengti Smalininkų vandens uosto plėtros galimybių studiją,
kurioje būtų nustatytos Smalininkų vandens uosto plėtros galimybės, prioritetai ir
priemonės.
Darbo uždaviniai: ištirti ir išanalizuoti Smalininkų vandens uosto potencialą,
objektų ir paslaugų esamą būklę; identifikuoti problemas, nustatyti jų sprendimo būdus;
išnagrinėti ekonomines ir finansines rekreacinių teritorijų plėtros galimybes; numatyti
tikslingus plėtros veiksmus ir strategines alternatyvas.
Darbą sudaro 3 dalys:
I. Smalininkų vandens uosto esamos situacijos apžvalga ir išvystymo padėties
analizė;
II. Smalininkų vandens uosto plėtros pasiūlymai, atsižvelgiant į atliktą esamos
situacijos analizę;
III. Pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas.
Darbo rengimo metodika. I-oje dalyje atliekant nagrinėjamos teritorijos esamos
būklės analizę pagal techninę užduotį, surinkta ir išanalizuota informacija apie Smalinikų
miestelio išteklius, infrastruktūrą, paslaugas ir vandens uosto plėtros planus. Siekiant
objektyviai įvertinti Smalininkų vandens uosto situaciją ir perspektyvas, buvo organizuoti
susitikimai savivaldybėje. Susitikimų metu diskutuota apie Smalininkų vandens uosto
stiprybes ir silpnybės, aktualias problemas, vystymo galimybes.
Atliktos analizės rezultatų pagrindu II-oje galimybių studijos dalyje suformuoti
pasiūlymai Smalininkų vandes uosto plėtros planavimui, vystymui, suformuota
Smalininkų vandens uosto plėtros strategija. Darbe pateikiami apibendrinti pasiūlymai,
kurie detalizuojami priemonių plane (III-ia galimybių studijos dalis). Pateikiami
pasiūlymai dėl infrastruktūros, reikalingos skatinant rekreacinių teritorijų panaudojimo,
plėtros.
Tikimasi, kad parengta galimybių studija sudarys prielaidas Smalininkų vandens
uosto plėtrai, įgyvendinti sprendimai didins miesto patrauklumą turistams, kas sąlygotų
jų srautų didėjimą, viešnagės rajone trukmės ilgėjimą, taip prisidedant prie regiono
pajamų didinimo, subalansuotos ir stabilios ekonomikos kūrimo.

6

Smalininkų vandens uosto plėtra. Galimybių studija

PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Uostas – vidaus vandenų akvatorija
ir kranto teritorija su joje esančiais
pastatais ir įrenginiais, skirta laivams
įplaukti, stovėti, juos remontuoti, iškrauti,
pakrauti ir išplaukti.
Prieplauka
–
stacionari
arba
plaukiojanti
(debarkaderis)
laivų
priplaukimo,
stovėjimo,
pakrovimo,
iškrovimo, išplaukimo vieta, neturinti visų
uostui būdingų požymių.
Krantinė – nustatyto ilgio, pločio ir
leistinų apkrovų hidrotechninis įrenginys, skirtas laivams švartuoti ir krauti, keleiviams
įlaipinti arba išlaipinti.
Vidaus vandenų laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis keleivinis,
krovininis, techninis (tarnybinis, mokslinio tyrinėjimo, techninio aptarnavimo ir kiti)
laivas, keltas (keleivinis, krovininis, mišrus), kuris yra arba galinbūti naudojamas laivybai
vidaus vandenyse.
Mažasis laivas – bet kuris laivas, kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 20 metrų,
išskyrus laivus, kurie yra pastatyti ir įrengti vilkti, stumti arba vilkti bortais sujungtus kitus
negu mažasis laivas laivus, taip pat laivus, galinčius vežti daugiau kaip 12 keleivių, ir
keltus. Mažiesiems laivams nepriskiriamos irklinės valtys, kurių keliamoji galia iki 100
kg, taip pat baidarės, kurių keliamoji galia iki 150 kg, ir burlentės.
Pramoginis laivas – bet kurio tipo ir bet kuriuo būdu varomas sportui ir
pramogoms
skirtas laivas, kurio korpuso ilgis yra nuo 2,5 iki 24 metrų.
Sportinis laivas – specialiai sukonstruotas ir gamintojo atitinkamai pažymėtas
laivas, skirtas tik sporto tikslams.
Asmeninis laivas – trumpesnis kaip 4 metrų laivas, naudojantis vidaus degimo
variklį, turintį vandens srauto pompą kaip pirminį varymo šaltinį, ir suprojektuotas taip,
kad jį sėdėdamas, stovėdamas ar klūpėdamas ant korpuso valdytų žmogus.
Plūduriuojantis Įrenginys – plaukiojantis įrenginys, turintis mechaninę įrangą ir
skirtas darbui vidaus vandenų keliuose ir uostuose (žemkasė, žemsiurbė, dokas,
plaukiojantis kranas ir kiti).
Plūduriuojanti priemonė – nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės
stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų,
pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas,
valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti).
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STRATEGINIAI DOKUMENTAI
Smalininkų vandens uosto plėtra susijusi su:
Nacionalinio lygmens dokumentais:

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos
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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 nuotatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 5 d.
įsakymu Nr. D1-180.
Regioninio lygmens dokumentais:

Tauragės regiono plėtros planas 2014 – 2020 metams, patvirtintas
Tauragės regiono plėtros Tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 51/9S-2.

Tauragės apskrities teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. D1-180;
Savivaldybės lygmens dokumentais:

Jurbarko rajono 2011 – 2015 metų strateginės plėtros planas, patvirtintas
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-270;

Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas
Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81.
8

Smalininkų vandens uosto plėtra. Galimybių studija

1. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ
1.1. Turizmo sferos pokyčiai
Siekiant išanalizuoti vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtojimo bei investicijų
pritraukimo galimybes į Jurbarko rajoną, būtina nustatyti svarbiausius pokyčius,
nulemiančius turizmo tendencijas. Įvertinus, kokią įtaką turizmui turi tam tikri išorinės
aplinkos pokyčiai, vartojimo tendencijos, turizmo produktų ir marketingo ypatumai,
galima nuspręsti, kaip plėtoti analizuojamos teritorijos patrauklumą turistams, vietos
gyventojams, kokiu būdu galima prisidėti prie rajono ekonominės situacijos gerinimo.
Išskiriamos šios sritys, nulemiančios turizmo tendencijas:

Išorinės
aplinkos
pokyčiai

•
•
•
•

demogafiniai
ekonominiai
politiniai
kiti (kultūra, saugumas, aplinkosauga)

Vartojimo
tendencijos

• keliavimo patirtis
• gyvenimo būdas

Turizmo
produktai ir
marketingas

• marketingas
• informacinės technologijo ir komunikacija
• transportas

Išorinė turizmo aplinka – demografiniai pokyčiai
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Jurbarko rajono
savivaldybėje gyveno 29,1 tūkst. gyventojų, iš kurių 10,9 tūkst. sudarė Jurbarko miesto
gyventojai (žr. į 1 lentelę). Jurbarko r. sav. kaip ir visoje Lietuvoje gyventojų skaičius per
pastaruosius tris metus tendencingai mažėjo. Tai įtakojo neigiami demografinio saldo ir
neto migracijos pokyčiai. Didžiausias gyventojų mažėjimas Jurbarko r. sav. per visą
analizuojamą laikotarpį fiksuojamas 2012 m. Per 2013 m. sumažėjimas siekė 674
gyventojus.

9

Smalininkų vandens uosto plėtra. Galimybių studija

1 lentelė. Lietuvos ir Jurbarko miesto bei rajono savivaldybės demografiniai
rodikliai.
Gyventojų skaičius Lietuvoje, asmenys
Gyventojų skaičius metų pr. Jurbarko r. sav., asmenys
Gyventojų skaičius Jurbarko mieste, asmenys
Jurbarko r. sav. gimstamumas, asmenys
Jurbarko r. sav. mirtingumas, asmenys
Demografinis saldo, asmenys
Jurbarko r. sav. imigracija, asmenys
Jurbarko r. sav. emigracija, asmenys
Neto migracija, asmenys

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

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

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.
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 50-54 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.
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1 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes Jurbarko r. sav.
Jaunų žmonių mažėjimas kelia panašias problemas kaip ir bendras gyventojų
mažėjimas, t.y. prarandami potencialūs žmogiškieji ištekliai, ryškėja gyventojų senėjimo
problema.
Nagrinėjant Jurbarko r. gyventojų vidutinę gyvenimo trukmę pateikiami Tauragės
apskrities rodikliai, kurie lyginami su Lietuvos Respublikos rodikliais (žr. į 2 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. To pasekoje,
užimtumo-sveikatingumo centro įkūrimas yra potenciali priemonė.

Moterys

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
78

Tauragės apskritis

80
79

Lietuvos Respublika

79
65
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2 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 gyventojų 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.
Lietuvoje kaip ir bendrai ES yra stebima gyventojų senėjimo tendencija. Per 10
pastarųjų metų, 65 m. amžiaus ir vyresnių gyventojų dalis, lyginant su darbingo amžiaus
gyventojais, išaugo. Dėl pažangos sveikatos apsaugos srityje bei gyvenimo būdo
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pokyčių, senyvo amžiaus gyventojų sveikatos būklė gerėja ir jų aktyvumas išlieka
aukštas.
Nors senyvo amžiaus asmenų skaičius ir toliau augs, tačiau jaunimo (16-35 m.)
segmento, kuris pasauliniame turizme sudaro apie 20 proc., reikšmė taip pat didėja.
Pagrindiniai faktoriai, skatinantys kelionių poreikio augimą jaunimo tarpe, yra: jaunimo
pajamų augimas, vieno asmens namų ūkių skaičiaus didėjimas ir naujos socialinės
struktūros, išplečiančios socialinius ir profesinius tinklus.

Pasekmės turizmui:

Auga takoskyra tarp „turinčių daug laiko“ ir „turinčių daug pinigų“ turistų
segmentų. Asmenys, išėję į pensiją praktiškai neturi laiko apribojimų ir gali keliauti bet
kuriuo metų laiku. Tai atveria galimybes vystyti daugiau ne-sezoninių produktų. Tačiau
daugumai dirbančiųjų, laisvalaikio trūkumas yra aktuali problema, todėl šie asmenys,
siekdami sutaupyti laiko, yra linkę išleisti daugiau pinigų. Ši tendencija skatina specialių
paslaugų paklausą, patogumo faktoriaus planuojant ir perkant paslaugas svarbos
didėjimą.

Kelionių skaičius auga, tačiau dėl laisvalaikio trūkumo, jos trumpėja. Tai
nulemia reikalavimus, kad turizmo pasiūlymas apimtų daugiau produktų, pramogų,
suteiktų daugiau įspūdžių. Gyventojai metų bėgyje renkasi trumpesnius, tačiau
dažnesnius poilsio nuo darbo periodus. Tai atveria galimybes didinti turizmo apimtis ne
sezono metu orientuojantis į įvairių renginių organizavimą.

Dažnai asmenys, negalintys laisvalaikiui skirti pakankamai laiko ir daryti tai,
ką jie nori, tada, kada nori, kelionių ar atostogų metu siekia supaprastinti gyvenimą ir
renkasi visa apimančius paslaugų paketus (transportas, maitinimas, apgyvendinimas,
pramogos). Tai supaprastina pirkimą ir palengvina kelionės planavimą.

Laisvo laiko trūkumas skatina ir kitą tendenciją – „laiko taupymą“, kuri
nulemia „gyvenimo“ kelionių populiarumo didėjimą. Šios kelionės paprastai yra susiję su
tam tikrais iššūkiais ar asmenybės vystymu (pvz., ilgų atstumų įveikimas pėsčiomis arba
netradicinėmis transporto priemonėmis, teminės, kultūrinės kelionės ir kt.). Gyventojų
senėjimo tendencija ir augantis dėmesys sveikatai skatina „sveikatos“ ir SPA turizmo
paklausą.

Jaunimo segmento svarbos didėjimas siejamas su aktyvaus poilsio
produktų populiarumo augimu, tai pagrinde įvairių formų „nuotykių“ turizmas.
Išorinė turizmo aplinka – ekonominiai pokyčiai
Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumo lygis (visi 15-64 m. darbingi asmenys) 2013
m. buvo mažesnis už bendrą Lietuvos Respublikos aktyvumo lygį 5,0 proc. ir 3,4 proc.
už Tauragės apskrities lygį. Analizuojant 3 pav. duomenis matyti, kad, nors Tauragės
darbo jėgos aktyvumo lygis per 2013 m. sumažėjo beveik 4 proc., Jurbarko r. sav.
darbo jėgos aktyvumo lygis per visą analizuojamą laikotarpį neženkliai didėjo.
Nepaisant to, Jurbarko r. sav. darbo jėgos aktyvumas, lyginant su Lietuvos Respublikos
darbo jėgos aktyvumu, yra žemas ir paskutiniaisiais metais sudaro 66,4 proc. Žemą
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darbo jėgos aktyvumo lygį įtakoja, jaunų žmonių analizuojamame regione mažėjimas.
Šiai problemai spręsti reikia taikyti priemones, kurios skatintų jaunimą neišvykti. Tai gali
būti naujų darbo vietų sukūrimas, laisvalaikio pramogų plėtra, jaunimo užimtumo
vystymas, viešųjų erdvių gerinimas.
Darbo jėgos aktyvumo lygis, %
Metai
66,4
69,8

2013

71,4
66,3

2012

71,8
66,1

73,7

72,1
72,4

2011

Procentai

62

64

66

68

70

72

74

Darbo jėgos aktyvių gyventojų lygis Jurbarko r. sav.

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

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

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

4 pav. Nedarbo lygis
Remiantis Lietuvos statistikos duomenis, svarbu yra pabrėžti, kad nagrinėjant
Tauragės apskrities nedarbo lygį pagal lytį, moterų nedarbo lygis yra didesnis, o
užimtumas mažesnis, lyginant su vyrų nedarbo lygiu ir užimtumu.
2010 - 2013 m. laikotarpiu vidutiniškai kasmet Jurbarko r. sav. vidutinis darbuotojų
skaičius didėjo 0,52 proc., o sąlyginis darbuotojų skaičius – 0,89 proc. Mažiausias
vidutinis darbuotojų skaičius (4,5 tūkst.) fiksuojamas 2011 m. I-ąjį ketvirtį, didžiausias
(4,9 tūkst.) – 2013 m. IV-ąjį ketvirtį. 2013 m. palyginus su 2011 m. vidutinis darbuotojų
skaičius padidėjo 373 darbuotojais.
Vidutinis darbuotojų skaičius Jurbarko r. sav.
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5 pav. Vidutinis darbuotojų skaičius Jurbarko r. sav.
Vidutinis darbuotojų skaičiaus didėjimas rodo, kad darbo jėgos išteklių Jurbarko
raj. yra pakankamai. Norint užtikrinti ekonominio aktyvumo aukštą lygį, labai svarbu yra
tinkamai išnaudoti turimus darbo išteklius. Tai reiškia, kad turi būti sukuriamos darbo
vietos, kuriose dirbtų atitinkamas kvalifikacijas turintys arba apmokymuose dalyvavę
asmenys.
2011- 2013 m. laikotarpiu vidutiniškai kasmet Tauragės apskrityje vidutinis
mėnesinis neto darbo užmokestis didėjo 0,9 proc. Mažiausias vidutinis neto darbo
užmokestis fiksuojamas 2011 m. I-ąjį ketvirtį, didžiausias – 2013 m. IV-ąjį ketvirtį. 2013
m. palyginus su 2011 m. vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis padidėjo 137 litais.
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6 pav. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis Tauragės apskrityje
Vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio rodikliai taip pat atspindi ir Jurbarko
raj. sav. situaciją. Didėjančios vidutinio mėnesinio užmokesčio tendencijos yra
teigiamas veiksnys Smalininkų uosto plėtros atžvilgiu, dėl šių priežasčių: 1) tai
patrauklus veiksnys reikalingai darbo jėgai; 2) tai reiškia didesnes išleidžiamas
vartojimo išlaidas; 3) tai kelia teritorijos ekonominį lygį.
Materialinės investicijos. Tai išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti,
sukurti ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti). Įskaitomas
finansinės (išperkamosios) nuomos būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas.
Analizuojant 2 lentelės duomenis, matyti, kad 2012 m. šalies teritorijoje į ilgalaikį
materialųjį turtą investuota 15 715,7 mln. litų, arba 10 procentų mažiau nei 2011 m.
Pagal ekonominės veiklos rūšis 2012 m. visų šalyje investuotų lėšų 16,9 procento
sudarė viešojo valdymo institucijų investicijos. Transporto ir saugojimo įmonių
investicijos sudarė 14,1 procento visų investicijų. Nekilnojamojo turto įmonių investicijos
ir fizinių asmenų investicijos į gyvenamąją statybą sudarė 15 procento, apdirbamosios
gamybos įmonių – 13,5 procento visų šalies investicijų. Į apgyvendinimo ir maitinimo
veiklą buvo investuotas 1 proc., į švietimo veiklą - 1,8 proc. t.y. 0,3 proc. daugiau nei
2010 m. Į žmonių sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą buvo investuota 2,2 proc. visų
investuotų lėšų, t.y. 0,8 proc. daugiau nei 2010 m.
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2 lentelė. Materialiosios investicijos.
Lietuvos
Respublika

Tauragės
apskritis
Jurbarko r. sav.

Materialinės investicijos, tūkst. litų
Materialinių investicijų tenka vienam
gyventojui, litai
Materialinės investicijos, tūkst. litų
Materialinių investicijų tenka vienam
gyventojui, litai
Materialinės investicijos, tūkst. litų
Materialinių investicijų tenka vienam
gyventojui, litai

2010
14 341
823
4 630

2011
17 502
158
5 780

2012
15 715
739
5 260

248 214
2 204

324 109
2 965

294 152
2 743

45 205
1 462

68 186
2 273

50 935
1 731

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

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

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

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

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

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

2012

2011

2010

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

29,9
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24,5
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8 pav. Skurdo lygis pagal užimtumo statusą
Lietuvos skurdo rodikliai taip pat atspindi skurstančiųjų situaciją Jurbarko rajono
savivaldybėje. Skurstančiais yra laikomi žmonės, kurių pajamos ir kiti ištekliai
(materialiniai, socialiniai ir kultūriniai) yra tokie menki, kad neužtikrina Lietuvos
visuomenei įprastų gyvenimo standartų. Dėl per menkų išteklių šie žmonės negali
dalyvauti veiklose, kurios kitiems žmonėms laikomos įprastomis. Skurdo priežastys gali
būti ekonominės (nedarbas, mažos pajamos) ir socialinės (nepalanki demografinė
situacija, socialinės paramos politikos trūkumai, gyvenimo būdo problemos). Nepaisant
didėjančio mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio, nedarbo lygis Jurbarko raj. sav. yra
gana aukštas. Smalininkų uosto plėtra ši problema gali būti sumažinta. Be to, tai
praplėstų laisvalaikio pramogų pasiūlą mieste, kas stipriai pagerintų gyventojų gyvenimo
kokybę.
Apibendrinus ekonominius duomenis pastebima, kad Jurbarko r. sav. yra dar
nepanaudotų darbo jėgos išteklių, nes nedarbo lygis šiame regione yra ženkliai
aukštesnis nei Lietuvos nedarbo lygis – 16,4 proc. Kita vertus, didėjant mėnesiniam
vidutiniam darbo užmokesčiui susidaro palankios sąlygos pritraukti reikalingos
kompetencijos darbuotojų ir didesnes pajamas vartojimui skiriančius klientus. Didėjantis
samdomų darbuotojų skaičius apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų byloja, kad šios
sritys dar nėra pilnai išvystytos rinkoje ir dar yra galimybių plėtoti tokias pat arba
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panašias paslaugas. Aukštas skurdo lygis, ypatingai bedarbių kategorijoje rodo, kad
Jurbarko r. sav., dar nepakankamai yra išvystyta darbo rinka, sąlygos užtikrinančios
gyvenimo standartus. Didėjančios materialiosios investicijos gali būti vienas iš finansinių
šaltinių atliekant Smalininkų uosto plėtrą.
Visose Baltijos regiono šalyse ilgalaikėje perspektyvoje stebimas ekonomikos
augimas. 2013 m. vidutinis metinis šalies BVP augimas siekė apie 3,2 proc.
Augant ekonomikai, gerėja gyvenimo lygis, gyventojai daugiau išleidžia ne pirmo
būtinumo prekėms ir paslaugoms. 2010-2013 m. laikotarpiu realios gyventojų išlaidos
pramogoms ir laisvalaikiui kasmet nežymiai augo.
Globalizacija ir vis intensyvesnis tarptautinis ekonominis bendradarbiavimas
(augantys pasaulinės prekybos srautai, tarptautinės kompanijos ir vertės kūrimo
grandinės ir pan.) skatina kultūrų ir vertybių homogeniškumą. Globalizacijos įtaka
turizmo sektoriui pasireiškia per didėjantį kelionių poreikį, didėja įvairių rinkų
žinomumas, plečiasi turizmo rinkų geografija.
Pasekmės turizmui:

Ekonominiai pokyčiai skatina globalios konkurencijos augimą, nes turistai
ieško ekonomiškesnių keliavimo pasiūlymų (kurie tampa vis labiau prieinami interneto
dėka). Augančios ekonomikos tampa naujomis patraukliomis turizmo rinkomis. Tačiau iš
kitos pusės, augančios rinkos dėl didėjančios gyventojų perkamosios galios ir augančių
galimybių daugiau lėšų skirti ne pirmo būtinumo prekėms ir paslaugoms tampa
patraukliais turizmo paklausos šaltiniais. Turizmo regionams svarbu turėti aiškią
marketingo strategiją, išvystytus turizmo produktus ir kitais būdais aktyviai formuoti
žinomumą šiose rinkose.

Jaunimo segmento vertybes ir keliavimo lūkesčius stipriai įtakoja
globalizacija. Vienas iš svarbiausių aspektų tenkinant šiuos lūkesčius – būtinybė
užtikrinti, kad apgyvendinimo kokybė atitiktų keliamus reikalavimus, o teikiama
informacija būtų prieinama naujausiomis technologijomis (t.y. naujausiais interneto ir
kitais komunikacijos kanalais).

Globalizacija stiprina „globalių klajoklių“, išeivių iš gimtos šalies ar laikinų
emigrantų svarbą, nes augant tokių vartotojų skaičiui, didėja kelionių paklausa.
Išorinė turizmo aplinka – politiniai pokyčiai:

Mokesčių didinimas/išlaidų socialinėms reikmėms mažinimas. Visuomenės
senėjimo procesas yra susijęs su didėjančiomis Valstybės išlaidomis socialinėms
reikmėms (sveikatos apsaugai, pensijoms, ir pan.). Todėl siekiant išlaikyti balansą,
reikės didinti Valstybės pajamas didinant mokesčius arba mažinti išlaidas. Bet kuriuo
atveju, tai mažins gyventojų disponuojamas pajamas, kurios galėtų būti skirtos
kelionėms ir turizmo reikmėms.

Didesnė kelionių kontrolė. Saugumo, sveikatos ir imigracijos klausimai
tampa vis aktualesni daugumoje Europos šalių, todėl tikėtinas kelionių kontrolės
suintensyvinimas.
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Pasekmės turizmui:

Turizmo rinkų patrauklumas ir įvaizdis vis labiau siejamas su saugumo ir
sveikatos aspektais.

Planuojamas pensinio amžiaus didinimas daugumoje ES šalių sulėtins
senyvo amžiaus turistų ir jų kelionių skaičiaus augimą.
Išorinė turizmo aplinka – kiti išoriniai pokyčiai
Sveikatos apsaugos rodikliai. Jurbarko r. sav. 2010-2012 m. laikotarpiu privačių
asmenų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius padidėjo 3 vienetais, o privačių
odontologinių priežiūros įstaigų skaičius – 2 vienetais (žr. į 3 lentelę). Ambulatorinių
sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninių skaičius SAM sistemoje nepakito, tačiau
medicinos punktų skaičius padidėjo 2 vienetais. Iš viso Jurbarko r. sav. 2010 m. veikė
40, 2011 m. – 45, 2012 m. – 47 sveikatos priežiūros įstaigos.
3 lentelė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Jurbarko r. sav.
Įstaigos tipas
Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius, vnt.
Privačių odontologinės priežiūros įstaigų skaičius, vnt.
Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius SAM sistemoje, vnt.
Ligoninių skaičius SAM sistemoje, vnt.
Medicinos punktų skaičius SAM sistemoje, vnt.

2010
14
7
8
1
10

2011
16
8
8
1
12

2012
17
9
8
1
12
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Didėjantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius Jurbarko r. sav. reiškia,
kad sveikatos priežiūros paslaugos yra paklausios ir šis sektorius plečiasi. Tai rodo, kad
Jurbarko raj. yra palankus metas plėsti ir kitas sveikatinimo veiklas.
Švietimo rodikliai. 2011 m. dėl asmeninių priežasčių neformaliajame švietime,
palyginti su dalyviais bet kokioje švietimo formoje (besimokančiais) dalyvavo 34,3 proc.
mažiau nei formaliajame švietime. Kita vertus, neformalųjį švietimą, palyginti su
besimokančiais, dėl darbo rinkosi 34,3 proc. daugiau nei formalųjį švietimą.
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Dalyviai (visi 25-64 m. amžiaus asmenys) formaliajame ir neformaliajame
švietime 2011 m. Lietuvoje
Švietimo forma
13,1

Neformalus švietimas, palyginti su dalyviais bet
kokioje švietimo formoje

86,9

3,4

Neformalus švietimas, palyginti su visais
gyventojais

22,5

47,4

Formalus švietimas, palyginti su dalyviais bet
kokioje švietimo formoje

52,6

1,9

Formalus švietimas, palyginti su visais gyventojais

2,1
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9 pav. Dalyviai (visi 25-64 m. amžiaus asmenys) formaliajame ir neformaliajame
švietime 2011m. Lietuvoje
Toliau 10 pav. yra pavaizduotas dalyvių pasiskirstymas neformaliajame švietime
pagal amžiaus grupes. Akivaizdu yra tai, kad neformaliojo švietimo bet kokios amžiaus
grupės dalyviai tokį mokymąsi daugiausia renkasi dėl darbo priežasčių. 25-34 m.
amžiaus grupės atstovai, neformalųjį švietimą renkasi 5,1 proc. daugiau nei 35- 54 proc.
amžiaus grupės atstovai ir 4 proc. daugiau nei 55-64 m. amžiaus grupės atstovai.

Amžiaus grupė

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

12,8

55–64
m.

87,2

11,4

35–54
m.

88,6

16,8

25–34
m.

83,2
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10 pav. Dalyviai neformaliajame švietime
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Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 75,7 proc. neformaliojo
švietimo dalyvių, palyginti su besimokančiais mokymosi priežastį įvardija norą geriau
atlikti savo darbą, 45 proc. mokymosi pagalba siekė įgyti naujų žinių ir įgūdžių, naudingų
kasdieniniame gyvenime. 41,8 proc. teigia, kad mokytis buvo privaloma, nes reikalavo
darbdavys, o 33,3 proc. neformaliojo švietimo dalyvių norėjo gauti pažymėjimą,
suteikiantį kvalifikaciją ir teisę atlikti darbą. Apie 16 proc. neformaliojo švietimo dalyvių
tokią mokymosi formą pasirinko, nes siekė turėti didesnes galimybes susirasti naują
darbą, pakeisti specialybę, profesinę kvalifikaciją bei susipažinti su naujais žmonėmis.
3,3 proc. neformaliojo švietimo mokymąsi pasirinko, nes norėjo pradėti naują verslą.
Savarankiškas mokymasis. Remiantis Lietuvos statistikos departamentu
mokymosi savarankiškai šaltiniai yra 1) draugai, šeimos nariai, kolegos; 2) knygos,
specialybės žurnalai; 3) kompiuteris ir internetas; 4) mokomosios televizijos laidos,
garso ir vaizdo juostos, kompaktiniai diskai; 5) lankymasis su gidu muziejuose,
istoriniuose, gamtos objektuose; 6) bibliotekos, kultūros ir mokymo centrai.

4 lentelė. Savarankiškas mokymasis (savišvieta)
Amžiaus grupė
Mokosi savarankiškai, iš viso (%)

25–34 m. 35–54 m. 55–64 m. Visi 25–64 m.
24,9

19,2

14,4

19,6

Šaltinis: Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Nagrinėjant 4 lentelės duomenis matyti, kad iš viso savarankiškai mokosi beveik
penktadalis visų 25-64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų. Didžiausią dalį (24,9 proc.)
savarankiškam mokymuisi skiria 25-34 m. amžiaus grupė, mažiausią 55-64 m. amžiaus
grupė.
Toliau 11 pav. pateikiami duomenys apie mokyklinio amžiaus vaikus, kurie
nesimoko Jurbarko r. sav. Daugiausia vaikų kiekvienais metais nesimoko dėl to, kad yra
išvykę iš šalies. Tokią dalį vaikų vidutiniškai sudarė 77 proc. visų nesimokančių vaikų
per 2010-2013 m. metus. Socialines, psichologines ir kt. priežastis vidutiniškai įvardija
15 proc. vaikų, tačiau 2011-2012 m. šios priežastys buvo intensyviausios ir sudarė 32
proc. visų nesimokymo priežasčių.
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Mokyklinio amžiaus vaikai nesimokantys mokykloje Jurbarko r. sav.
Priežastys
Socialinės, psichologinės
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11 pav. Mokyklinio amžiaus vaikai nesimokantys mokykloje
Apibendrinus pateiktus duomenis, pastebima, kad neformalųjį švietimą renkasi
25,9 proc., o formalųjį – 4,0 proc. visų gyventojų. Taip pat beveik penktadalis visų 19-64
m. gyventojų yra linkę savarankiškai mokytis, iš kurių 24,9 proc. sudaro 24-29 m.
amžiaus gyventojai. Kita vertus, nagrinėjant mokyklinio amžiaus nesimokymo priežastis
Jurbarko r. sav., kurios yra socialinės, psichologinės ir kt., galima daryti prielaidą, kad
vaikams trūksta tinkamų mokymuisi vietų už namų ar mokyklos ribų.
Kultūra. Kultūra yra žmogaus veiklos būdų, priemonių, normų, vertybių ir idealų
visuma, kuria bendrai naudojasi grupė žmonių. Ji padeda jiems orientuotis savo
visuomenėje bei yra perduodama iš kartos į kartą. Pasak amerikiečių sociologo J.
Vander Zandeno, kultūra yra perimti mąstymo, jausmų ir veiklos būdai, kurie apibūdina
šią visuomenę ir dėl kurių visuomenę galima atpažinti.
Kultūrą sudaro: 1) visos materialinės gėrybės, kurias sukuria žmogus; 2) dvasinės
vertybės (mokslas, menas), kurias sukuria žmogus; 3) santykiai, kuriuos sukuria
žmogus (tarptautiniai, privatūs, asmeniniai, tarpasmeniniai); 4) žmogaus gyvenimo
būdas (normos, tradicijos); 5) civilizacija arba visų žmonių sukuriamų gėrybių ir vertybių
panaudojimo būdas.
Kultūra yra žmogaus veiklos produktas, bet gimdamas žmogus jau patenka į
atitinkamą kultūrą, kurią sukūrė prieš tai gyvenę ir šiuo metu gyvenantys žmonės.
Kultūra - tai vertybės, tikėjimai, elgesio normos ir materialūs produktai, kurie
apsprendžia žmonių gyvenimo būdą. Kultūra apima mūsų galvoseną, elgseną ir
materialius žmogaus gamybos produktus.
Taigi, norint apibūdinti žmogaus charakteristiką, elgesio būdą būtina įvertinti
kultūrinius rodiklius. Toliau yra vertinamas kultūrinių vietų lankomumas Lietuvoje.
Remiantis 12 pav. duomenimis matyti, kad Lietuvos Respublikoje, 25-34 m.
amžiaus grupės gyventojai daugiau kartų apsilanko visose išvardytose lankytinose
vietose nei 35-54 m. ar 55-64 m. amžiaus grupės gyventojai. Lyginant 25-34 m. ir 35-55
m. amžiaus grupes, matyti, kad 25-34 m. amžiaus grupė daugiau lankosi sporto
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renginiuose 11,4 proc., muziejuose ir parodose - 5,1 proc., kino teatruose – 24,8 proc.,
spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete – 6,9 proc. 48,1 proc. 55-64 m. amžiaus
grupės gyventojų lankėsi spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete, bet daugiau nei
80 proc. nesilankė sporto renginiuose, muziejuose ir parodose, ir daugiau nei 70
nesilankė kino teatruose.
Kūltūros vietų lankomumas Lietuvoje

Spektakis,
koncertas,
opera,
baletas

Kino
teatras

Muziejus,
paroda

Sporto
renginiai

Lankytina vieta,
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7
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12 pav. Kultūros vietų lankomumas Lietuvoje 2011 m.
13 paveiksle pateikiamas visų 25-64 m. gyventojų pasiskirstymas lankant
atitinkamus kultūros objektus. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 32 proc. visų 25-64 m.
vyrų ir moterų lankosi sporto renginiuose, 34,5 proc. – muziejuose ir parodose, 39,6
proc. – kino teatruose ir 57,3 proc. spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete.
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Kultūros vietų lankomumas Lietuvoje
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13 pav. Kultūros vietų lankomumas 2011 m.
Apibendrinus kultūros vietų lankomumo dažnumo rodiklius, galima teigti, kad
daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų domisi ir lankosi įvairiose lankytinose vietose. Tokį
teigiamą požiūrį galima išnaudoti pritraukiant lankytojus kitokiomis laisvalaikio
paslaugomis. Pavyzdžiui, asmuo Jurbarko mieste ar rajone apsilankęs lankytinoje
kultūrinėje vietoje, gali būtini sudominamas Smalininkų uosto siūlomomis veiklomis,
naudojant įvairias reklamas ar akcijas.
Toliau analizuojant kultūrinę Jurbarko r. sav. aplinką 5 lentelėje pateikiami
duomenys, susiję su Jurbarko r. sav. kultūros objektais.
5 lentelė. Kultūros objektai ir kiti duomenys Jurbarko r. sav.
Kultūros centrų skaičius, vnt.
Dalyvių skaičius, asmenys
Mėgėjų meno kolektyvų skaičius, , vnt.
Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyviai, asmenys
Muziejų skaičius, vnt.
Lankytojų skaičius, tūkstančiais

2010
5
871
68
10523
-

2011
5
655
54
7448
2
12

2012
5
871
70
6471
2
8

Šatinis Lietuvos Respublikos statistikos departamentas

Jurbarko r. sav. kultūros centrų skaičius nepakito ir išliko toks pat – 5 kultūros
centrai. 2011 m. kultūros centrų dalyvių skaičius buvo sumažėjęs ketvirtadaliu, bet 2012
m. vėl pasiekė 2010 m. lygį. Iš 6 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad mėgėjų
kolektyvų skaičius 2010-2012 m. laikotarpyje padidėjo 12. Tai rodo, kad Jurbarko r. sav.
vykst aktyvus kultūrinis gyvenimas.
Nors dalyvių ir mėgėjų meno kolektyvų skaičius kultūros centruose augo, bendras
sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius 2012 m. lyginant su 2010 m.
sumažėjo 39 proc. taip pat mažėjimo tendencija matyti muziejų lankytojų skaičiuje. Per
2012 m. lankytojų skaičius sumažėjo 33 proc.
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Apibendrinus pateiktus duomenis pastebima, kad 32 proc. visų 25-64 m. vyrų ir
moterų lankosi sporto renginiuose, 34,5 proc. – muziejuose ir parodose, 39,6 proc. –
kino teatruose ir 57,3 proc. spektakliuose, koncertuose, operoje ar balete. Didėjantis
mėgėjų meno kolektyvų skaičius, byloja, kad žmonės vis labiau yra linkę įsitraukti į
kultūrinę veiklą. Vis dėl to, bendras sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių
skaičiaus mažėjimas rodo, kad žmonės mažiau domisi šiomis sritimis. Tai gali neigiamai
paveikti Smalininkų uosto veiklą.
Šiuolaikinėje visuomenėje kultūros samprata plečiasi – „populiarioji“ kultūra,
apimanti kiną, muziką ir net sporto renginius, taip pat vertinama kaip kultūros išraiška.
Kultūriniai motyvai tampa vis labiau bendresni, neapsiribojama vien siaurais specifiniais
kultūriniais tikslais.
Aplinkosauga. Klimato kaita yra vienas iš reikšmingiausių turizmo vystymui
veiksnių ilgalaikėje perspektyvoje, kurios rezultate iš turizmo žemėlapio gali išnykti kai
kurios turizmo vietos buvusios patrauklios dėl gamtinių sąlygų.
Pasekmės turizmui:

Kultūra. Kultūrinio turizmo apimtys auga, taip pat keičiasi ir kultūrinio
turizmo motyvai – vis labiau plinta bendras susidomėjimas kultūra, o ne tik specifinėmis
siauromis kultūros sritimis. Šios tendencijos atveria galimybes integruotiems turizmo
pasiūlymams, kuriuose suderinami kultūriniai, laisvalaikio ir pramoginiai produktai.

Aplinkosauga. Gamtinių sąlygų pokyčiai nulemia augančias išlaidas
„natūralių“ turizmo išteklių (pvz., pliažai, žiemos sporto vietos) palaikymui. Didėjantis
suvokimas, kad „natūralių“ produktų gyvavimo laikas yra ribotas, turėtų paskatinti
„nesugadintų“ vietovių paklausą ir padidinti patrauklumą. Auganti paklausa „ekoturizmui“
sąlygos susidomėjimą sudėtingesniais turizmo produktais, išaugs dėmesys darnaus
vystymosi ir tvarumo principams turizmo veikloje.
Turizmo specifika Jurbarko rajone
Lietuvos teritorijos savo svečiams parduoda įvairių rūšių turizmo paslaugų ir
turistinės paklausos prekių, siekiant patenkinti tam tikros teritorijos vietos ir užsienio
turistų poreikius. Pagrindinės turistams teikiamos paslaugos tai laisvalaikio praleidimo,
kultūrinių pramogų,
apgyvendinimo ir maitinimo. Turizmo paslaugos vartotojas
ypatingas tuo, jog ne savo nuolatinėje gyvenamoje vietoje, o svetur praleidžia daugiau
nei vieną dieną, bet trumpiau nei vienerius kalendorinius metus ir perka siūlomas
teritorijos turizmo paslaugas patirdamas išlaidas.
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6 lentelė. Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį
laisvalaikiui ir kultūrai, maitinimo bei apgyvendinimo paslaugoms, litais.
Turizmo paslaugos
Laisvalaikis ir kultūra
Maitinimo paslaugos
Apgyvendinimo paslaugos

2008 metai

2012 metai

37,81
40,92
0,81

41,7
23,4
0,81

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 metais laisvalaikio
praleidimui ir kultūrinei veiklai Lietuvoje vienas namų ūkio narys išleido 41,7 lito per
mėnesį, tai yra 10,3 proc. daugiau lyginant su 2008 metais, tačiau maitinimo
paslaugoms skiriamos išlaidos sumažėjo 17,52 lt, apgyvendinimo paslaugoms
skiriamos išlaidos per analizuojamą laikotarpį nepakito ir išliko 0,81 lt per mėnesį. Tai
rodo, jog Lietuvoje poilsiaudami vietiniai turistai daugiau suinteresuoti išleisti laisvalaikio
pramogoms ir kultūrinės veiklos pažinimui ir stipriai mažiau maitinimo paslaugoms. Į
Tauragės rajoną lengvaisiais automobiliais atvykę vietiniai turistai 2012 m. išleido 6,3
mln. lt, 2013 m. turistų išlaidos sumažėjo iki 5,8 mln. lt, autobusais – 2012 m. išleido 0,6
mln. lt, tačiau 2013 m. tik 0,3 mln. lt.
7 lentelė. Jurbarko raj. apgyvendinta ir suteikta nakvynių Lietuvos ir užsienio
turistams.
Apgyvendinimo paslaugos
Apgyvendinta turistų
Apgyvendinta Lietuvos gyventojų
Apgyvendinta užsieniečių
Suteikta nakvynių Lietuvos
gyventojams
Suteikta nakvynių užsieniečiams

2010 metai

2011 metai

4093
4002
91
9742

2798
2706
92
13095

2012
metai
4528
4400
128
10118

200

350

387

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. Jurbarko rajone buvo apgyvendinti
4528 turistai. Šis skaičius didesnis nei 2011 m. (2798 turistų), tai rodo, kad Jurbarko
rajoną aplankė 62 proc. daugiau turistų. 2012 metais padaugėjo ir iš užsienio atvykusių
turistų, tačiau jų skaičius gana mažas. 2012 m. rajono apgyvendinimo įstaigose
apgyvendinti 128 užsienio turistai, 2011 m. – 92, 2010 m. – 91. Per analizuojamą
laikotarpį sumažėjo suteiktų nakvynių Lietuvos gyventojams. 2012 m. suteikta 10118
nakvynių Lietuvos gyventojams, t.y. 30 proc. mažiau nei 2011 m., kuomet buvo suteikta
13095 nakvynės, tai rodo kad turistai renkasi mažesnės trukmės apsistojimą Jurbarko
rajone. 2011 metais vidutiniškai turistas Jurbarko rajone apsistodavo 4,7 naktim, o 2012
m. naktų skaičius sumažėjo dvigubai iki 2,3. Tačiau užsienio turistams rajone 2012 m.
suteikta 37 nakvynėmis daugiau nei 2011 m. ir 187 daugiau nei 2010 m.

27

Smalininkų vandens uosto plėtra. Galimybių studija

8 lentelė. Jurbarko raj. apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančios
įmonės.
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą
vykdančios įmonės
2011 metai
2012 metai
2013 metai
16
14
13
Šaltinis:Lietuvos statistikos departamentas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos – vienos iš svarbiausių turizmui teikiamų
paslaugų. Jurbarko rajone apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių
kiekvienais metais mažėja, tačiau neženkliai. Nors turistų skaičius kiekvienais metais
vis didėja, tačiau apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių mažėjimą
sąlygoja turistų apsigyvenimo sutrumpėjęs laikas.
Jurbarko turizmo ir verslo
informacijos centro duomenimis, 2013 m. apgyvendinimo paslaugas rajone teikė 1
viešbutis („Jurbarkas“ – 30 kambarių), 1 svečių namai („Mituva“ – 16 vietų), 5 privatūs
asmenys, teikiantys nakvynės ir pusryčių paslaugas (30 vietų), 7 kaimo turizmo sodybos
(116 vietų) bei 3 stovyklavietės.
9 lentelė. Jurbarko raj. turizmo paslaugose dirbančiųjų skaičius ir įmonių
apyvarta.
Turizmo paslaugų veikla
Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų veikla
Meninė, pramoginė ir
poilsio organizavimo ir kt.
veikla

Darbuotojų skaičius
ir apyvarta
Dirbančiųjų skaičius
Apyvarta ( tūkst. litų)
Dirbančiųjų skaičius
Apyvarta ( tūkst. litų)

2010 2011 2012
metai metai metai
149
141
n.d.
4287 5423
n.d.
62
87
n.d.
2878 4702
n.d.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Jurbarko rajone turizmo paslaugas 2011 m. teikė 228 darbuotojai, iš jų 141 dirbo
apgyvendinimo ir maitinimo ir 87 meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo sferose.
Per analizuojamą laikotarpį pramogų ir poilsio organizavimo paslaugas teikiančių įmonių
darbuotojų skaičius padidėjo 40,3 proc. Darbuotojų skaičiaus didėjimas leidžia geriau
išsiaiškinti ir patenkinti turistų poreikius, kas sąlygoja aukštesnę turizmo paslaugų
kokybę. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančių darbuotojų sukuriama vertė
per analizuojamą laikotarpį padidėjo 26,5 proc., darbuotojų teikiančių meninės veiklos,
pramoginės ir poilsio veiklų organizavimo paslaugas – 63,3 proc.
Dominuojantys Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre yra vietiniai turistai iš
Lietuvos. Užsieniečiai turistai 2013 m. sudarė tik 8,4 proc. visų lankytojų, tačiau
lyginant su 2012 metais visų lankytojų skaičius turizmo informacijos centre sumažėjo
88,7 proc. Daugiausia Turizmo informacijos centras sulaukia užsienio svečių iš
Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės karalystės, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos.
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10 lentelė. Lankytojų skaičius Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centre
Vietovė /
Metai

Jurbarko r.
sav.

Lankytojų skaičius, iš viso
2011
metai
3 611

2012
metai
2 589

2013
metai
1372

Užsieniečių lankytojų dalis,
proc.
2011
2012
2013
metai
metai
metai
9,4
16,2
8,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Jurbarko rajono savivaldybėje pagrindines turistų informavimo ir konsultavimo
paslaugas teikia VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras. Centro pagrindinė
veikla – turistų informavimo paslaugos, tačiau įstaiga taip pat užsiima leidinių apie
Jurbarko kraštą platinimu, teikia gido paslaugas, organizuoja ekskursijas. Jurbarko
turizmo ir verslo informacijos centras parduoda keliones, keltų ir autobusų bilietus,
nuomoja konferencijų salę, atlieka dokumentų spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo,
laminavimo, įrišimo paslaugas, prekiauja vietos tautodailininkų suvenyrais. Turistų
patogumui visa su turizmo informacija patalpinta turizmo informacijos centro
internetiniame puslapyje bei sukurta patogi rajono lankytinų vietų aplikacija Iphone ir
kitiems išmaniesiems telefonams.
Apibendrinus pateiktą informaciją, matoma, kad poilsiaudami vietiniai turistai
daugiau suinteresuoti išleisti laisvalaikio pramogoms ir kultūrinės veiklos pažinimui ir
mažiau maitinimo paslaugoms, taigi teritorijose reikia kurti apsistojimo ir pailsėjimo
stoteles. Jurbarko rajoną lanko vis daugiau ne tik vietinių, bet ir iš užsienio atvykusių
turistų, tačiau pastarųjų skaičius gana mažas. Per analizuojamą laikotarpį sumažėjo
suteiktų nakvynių Lietuvos gyventojams, tai rodo kad turistai renkasi trumpesnį
apsistojimą Jurbarko rajone Lyginant 2010 m. su 2011 m. laikotarpius, Jurbarko rajone
materialinės investicijos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos vertė šiuo
laikotarpiu padidėjo 5,4 karto, tai rodo jog vietos verslininkai aktyviai plečia savo veiklą,
tačiau galima daryti prielaidą, kad 2012 m. ir 2013 m. materialinės investicijos šioms
veikloms nėra sumažėjusios, nes rajone per analizuojamą laikotarpį neženkliai
sumažėjo apgyvendinimu ir maitinimu užsiimančių įmonių. Jurbarko rajono
savivaldybėje yra gerai išvystyta ir organizuojama turizmo informacijos sklaida. Nemaža
dalis informacijos pateikta internete, o taip pat išleisti informaciniai leidiniai apie šį
kraštą. Vis dėlto Jurbarko rajono turistų srautai nėra dideli, kraštą itin retai aplanko
turistai iš užsienio šalių, reikėtų ieškoti naujų komunikacijos priemonių siekiant juos
pritraukti.
Vartojimo tendencijos – keliavimo patirtis:

Vis turtingesnė keliavimo patirtis. Žmonėms vis daugiau keliaujant, jie tuo
pačiu vis plačiau susipažįsta su kitų šalių kultūromis ir aplinka ir tai atsispindi jų
asmeninėje patirtyje ir gyvenimo stiliuje. Turizmas vis labiau vystosi ta kryptimi, kuomet
išorinių faktorių svarba mažėja, o vidinių (noras tobulėti, vystyti savo asmenybę,
kūrybinės saviraiškos siekis ir pan.) – auga. Turtingesnė keliavimo patirtis skatina
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naujus keliavimo poreikius, vis daugiau reikalaujama nenutrūkstamo naujų įspūdžių
srauto, ieškoma gilesnės patirties.

Keičiasi santykis tarp atvykusiojo-svečio ir vietinio-šeimininko. Vis daugiau
ieškoma tikros, autentiškos patirties, o ne surežisuotų-parodomųjų ekskursijų.
Populiarėja „savanoriškas turizmas“ ar „kūrybinis turizmas“, kuomet turistai keičia savo
vaidmenis ir tokiu būdu pagilina patirtį ir suteikia kelionei tam tikrą prasmę.

Didėja tolerancija skirtingoms kultūroms. Kuo daugiau keliaujama, tuo
labiau gerbiamos kitos kultūros, su kuriomis susipažįstama kelionių metu. Tai nulemia
geresnį kultūrinių skirtumų supratimą ir jų toleranciją.
Pasekmės turizmui:

Patyrę keliautojai gerai išmano organizacinius kelionių aspektus (pvz.,
rezervavimo/užsakymo sistemas), turėdami patirties įvairių sistemų/operatorių ir pan.
paslaugų naudojime ir galėdami juos palyginti, tokie vartotojai nuolat kels aukštus
kokybės reikalavimus visose paslaugų srityse ir visuose kainų lygiuose.

Augant keliavimo galimybėms ir įvairovės poreikiui, gali būti sunku išlaikyti
kartotinių lankytojų srautus ir sukurti lojalumą. Be to, kai kurioms rinkoms gali būti
sudėtinga pritraukti turistus į naujas turizmo vietas, jei pagrindinėje rinkoje nėra
suformuotas lojalių lankytojų segmentas (arba nėra pakankamo traukos objekto tokiam
segmentui sukurti).

Dalis turistų gali norėti atsikratyti „turisto“ etiketės, tai gali būti sėkmingai
išnaudojama įvairiuose turizmo rinkos įvaizdžio formavimo ir rėmimo veiksmuose.
„Savanoriško“ turizmo vystymasis yra siejamas su profesionalių pasiūlos paslaugų
atsiradimu.
Vartojimo tendencijos – gyvenimo būdas:

Liberalių asmenybių nepasitenkinimas. Liberalių požiūrių asmenybėms
būdingas poreikis ieškoti „geresnio gyvenimo“, tai stimuliuoja kelionių paklausą. Tačiau
geresnio gyvenimo paieškas vis labiau apsunkina unikalių vietovių erozija – stebima
supanašėjimo tendencija, rinkų skirtumai mažėja.

Laisvė keliauti. Gyventojų galimybės keliauti didėja dėl mažesnių socialinių
įsipareigojimų – vaikų turėjimas vis dažniau atidedamas, auga vieno asmens namų ūkio
skaičius. Ši tendencija jau dabar verčia jaunimo amžiaus ribą perkelti nuo 30 m. iki 35
m.

Bendrų interesų grupių svarba. Augant technologijų panaudojimui ir
formuojantis naujų formų socialiniams tinklams, bendrų interesų grupės tampa vis
svarbesniais informacijos šaltiniais įvairiose gyvenimo srityse.

„Sveikatos ir sveikatinimo turizmas“. Brangstant medicinos paslaugoms
Europoje, europiečiai vis dažniau ieško ekonomiškai patrauklesnių pasiūlymų kitose
rinkose, kur šios paslaugos pigesnės. Iš kitos pusės, aukštas medicinos išvystymo lygis
Europoje sudaro sąlygas formuoti atvykstamojo sveikatos turizmo nišą, pritraukiant
pasiturinčius ir finansiškai pajėgius kitų šalių gyventojus, kur medicinos paslaugų lygis
vertinamas kaip žemesnis.
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Pasekmės turizmui:

Mažėja tam tikrų turizmo rinkų patrauklumas dėl sumažėjusio autentiškumo
ir išskirtinumo.

Įvairialypės patirties paieškos skatina vartotojus rinktis produktus, galinčius
suteikti daugiau vertės patyrimui ir siūlančius intensyvesnius įspūdžius. Viena iš šios
tendencijos pasekmių – paklausos „saugaus“ arba „kontroliuojamo“ pavojaus
produktams augimas.

Iš kitos pusės, taip pat auga ir paklausa „dvasiniams“ produktams, kurių
pagrindas – vidiniai išgyvenimai. Susirūpinimas dvasine sveikata susisijęs su šiuo metu
stebimu sveikatos ir sveikatinimosi turizmo bumu, tai turėtų nulemti naujų rinkų iškilimą.
Sveikatos produktai vis dažniau įtraukiami į kitus turizmo ir laisvalaikio produktus ir
apgyvendinimo veiklą, vystomi integruoti produktai sveikatos ir kūrybiško turizmo
srityse.
Turizmo produktai ir marketingas – marketingo tendencijos:

Augančios investicijos į naujų technologijų panaudojimą. Didžioji dalis
turizmo biudžeto yra skiriama tradicinėms marketingo priemonėms, tačiau jų svarba,
vystantis naujoms technologijoms ir plintant jų panaudojimui, palaipsniui mažėja. Todėl
tikėtina, kad investicijos į naujų technologijų panaudojimą marketingo veikloje sparčiai
augs, vis plačiau bus kuriamos internetines rėmimo strategijos, naujos tyrimų
technologijos.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. Šios partnerystės svarba
turizmo sektoriuje marketingo veikloje auga, Vyriausybės siekia padidinti abejų sektorių
įsitraukimą į marketingo veiklą ir finansavimą.
Pasekmės turizmui:

Kadangi internetas yra daugiau „traukimo“ strategijos priemonė, vis daugiau
dėmesio turėtų būti skiriama išsiaiškinti vartotojų segmentų motyvams ir interesams,
siekiant atkeipti tikslinių vartotojų dėmesį į žinutę. Tai rodo augančią pozicionavimo ir
vartotojų segmentavimo svarbą.

Tuo pačiu auga būtinybė identifikuoti ir išnaudoti parduodamo produkto
pasiūlymo unikalumą. Vartotojams vis labiau orientuojantis į patirtį ir simbolinę vertę, šie
unikalūs pasiūlymai turėtų būti išplėsti ir išreikšti per unikalios patirties pasiūlymus.

Patirties ir jausmų akcentavimas marketingo žinutėje tampa vis
svarbesniais ir daro vis stipresnį poveikį priimant keliavimo sprendimus. Daugiau
dėmesio skiriama informacijai apie tai, ką asmuo gali nuveikti konkrečioje vietovėje ir
kokią asmeninę naudą gauti. Tai nulemia individualių, personalizuotų produktų
vystymąsi.
Turizmo produktai ir marketingas – informacinės technologijos ir
komunikacija:

Bendravimo ir informacijos rinkimo galimybių išplėtimas. Internetas jau yra
išsikovojęs stiprias pozicijas kaip universali bendravimo ir marketingo priemonė, o
technologiniai patobulinimai mobiliųjų telefonų ir skaitmeninės televizijos srityse leis dar
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labiau išplėsti rinką. Gerėjant šių technologijų infrastruktūrai ir pingant jų įdiegimui ir
naudojimui, jų panaudojimas kasdieninėje veikloje vis labiau populiarėja. Jos ženkliai
išplečia bendravimo ir informacijos rinkimo galimybes, kas svarbu vertinant gyventojų
keliavimo tendencijas.

Vartotojų galios didėjimas. Vartotojai, turėdami priėjimą prie informacijos ir
galėdami atlikti pasiūlymų palyginimus, įgauna vis daugiau kontrolės. Naudojant įvairias
media priemones atsiranda galimybė gauti platesnę informaciją (pvz., realiu laiku matyti
apgyvendinimo įstaigos patalpas ir pan.) apie produktus ir vartotojai gali pasirinkti jiems
tinkamus pasiūlymus pagal savo nustatytus kriterijus.

Vystomos naujos saugesnės elektroninės apmokėjimo sistemos, kurios
palengvina pinigų pervedimą ir leidžia išspręsti mokesčių, valiutų kursų ir pinigų
judėjimo elektroninėje erdvėje saugumo klausimus.
Pasekmės turizmui:

Šiuolaikinės technologijos užtikrina galimybes pigiai bendrauti asmenims
nutolusiems vienas nuo kito didžiuliais atstumais. Šios galimybės kartu su transporto
paslaugų prieinamumu, daro ženklų teigiamą poveikį kelionių ir turizmo apimčių
augimui.

Pastaraisiais metais stebimas nuolat augantis interneto panaudojimas
informacijai apie dominančias turizmo rinkas, pramogas ir kultūrinius renginius jose
paieškai. Ši tendencija išliks ir ateityje, tik paieškos sritys išsiplės. Tai suteikia nemažai
galimybių interneto naudojimui marketingo tikslais.

Naujos paieškos ir žemėlapių sudarymo paslaugos leidžia vartotojams
padidinti išankstines žinias apie pasirinktą vietovę ir leidžia susidaryti realius lūkesčius.
Įvairios elektroninės sistemos sudaro vis daugiau ir platesnių galimybių, pvz., GPS
(angl. Global Positioning Systems) leidžia sekti turistų judėjimą vietovėje realiu laiku ir
pan.
Turizmo produktai ir marketingas – transportas:

Pagrindinė transporto priemonė – automobilis. Automobilis išlieka
pagrindinė keliavimo priemonė – išsivysčiusiose šalyse kelionės automobiliu sudaro
apie 70 proc. visų turistinių kelionių. Prognozuojama, jog nepaisant augančių naftos
kainų ir suaktyvėjusių alternatyvaus kuro paieškų, automobilis ir toliau išliks labiausiai
paplitusia transporto priemone.

Nuosaikus kelionių turistiniais autobusais vystymasis. Pagrindiniai veiksniai,
ribojantys turizmo autobusais vystymąsi, yra problemos susiję su parkavimu ir šių
transporto priemonių galimybėmis patekti į miestų centrus. Pigios oro transporto
paslaugos taip pat daro neigiamą įtaką keliavimo autobusais plėtrai.

Oro transportas. Oro transporto populiarumas ilgų distancijų maršrutuose
išliks, o pigių skrydžių bendrovės orientuosis į mažiau patrauklias vietoves (pvz.,
atokesnius oro uostus). Oro transporto populiarumą gali neigiamai įtakoti augančios
naftos ir kuro kainos, saugumo aspektai ir oro uostų mokesčiai.

Geležinkelis. Investicijos į naujas greitaeiges geležinkelio linijas leis
sumažinti paslaugų kainas, pagerinti paslaugos kokybę ir greitį.
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Kruizinių laivų populiarumas. Kruizinių laivų rinkoje auganti paklausa yra
tenkinama naudojant didesnius laivus, tačiau jaučiamas kruizinių laivų terminalų
trūkumas. Tai skatins naujų terminalų atsiradimą, siekiant išnaudoti rinkos potencialą.
Pasekmės turizmui:

Turizmo rinkos patrauklumas yra glaudžiai susijęs su jos prieinamumu,
todėl prieinamumo pagerinimas (pvz., oro uosto atsiradimas) leidžia iškilti naujoms
turizmo rinkoms. Pigių skrydžių kampanijų vystymasis Europoje yra svarbus veiksnys
turizmo maršrutų formavime.

Naujų oro maršrutų atsiradimas sudaro galimybes išsivystyti naujoms
lankytojų rinkoms.

Trumpo nuotolio kelionėms oro transportui konkurenciją sudarys
geležinkelis (vietovėse, kur ši transporto sistema gerai išplėtota, jau sudaro).
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1.2.

Smalininkų vandens uosto svarba vietiniam ir regioniniam
turizmui
1.2.1.

Turizmo specifika Lietuvoje

Apibendrinus Lietuvos banko duomenimis, 2013 m. I-III ketv. užsienio turistų ir
vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje (kelionių kreditas) siekė 3,19 mlrd. Lt. Tai
sudaro 4,4 proc. daugiau turistų išlaidų nei 2012 m.
Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. sausiorugsėjo mėn. turistų skaičius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose užaugo 8,6 proc. ir
siekė 1704,7 tūkst., iš jų užsieniečiai sudarė 57 proc. arba 967,5 tūkst. (t.y. 7,1 proc.
daugiau nei 2012 m.) ir 43 proc. arba 737,2 tūkst. (t.y. 10,7 proc. daugiau nei 2012 m.)
– vietiniai turistai. Užsienio turistų skaičius padidėjo 7,1 proc., lietuvių – net 10,7 proc.
Turistų nakvynių skaičius siekė 4402,1 tūkst. (t.y. 3,7 proc. daugiau nei 2012 m.), iš jų
užsienio turistų nakvynių skaičius – 2244,9 tūkst. (t.y. 6,3 proc. daugiau nei 2012 m.),
lietuvių turistų – 2157,2 tūkst. (t.y. 1,1 proc. daugiau nei 2012 m.).
2013 m. sausio-rugsėjo mėnesį Lietuvos apgyvendinimo įstaigos daugiausiai
sulaukė užsienio svečių iš Rusijos (188,4 tūkst.), kuri ir toliau išlaikė lyderio poziciją bei
Vokietijos (131,5 tūkst.), Baltarusijos (109,5 tūkst.), Lenkijos (105,8 tūkst.) ir Latvijos
(62,2 tūkst.). Iš dešimties svarbiausių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų turistų
skaičius užaugo net iš 7 – sparčiausiu augimu pasižymėjo Baltarusija (+37 proc.),
Jungtinė Karalystė (+18,6 proc.), Rusija (+16,4 proc.) bei JAV (+11,2 proc.). Taip pat
augo turistų skaičius iš Latvijos (+6,8 proc.), Estijos (+3,6 proc.) bei Vokietijos (+0,6
proc.), turistų srautai sumažėjo tik iš Suomijos (-13,7 proc.), Italijos (-9,5 proc.) bei
Lenkijos (-1 proc.).
2013 m. sausio-rugsėjo mėn. vietiniai turistų kelionės po Lietuvą sudarė 2,1 mln.
arba 3,3 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2012 m., vienadienių lankytojų kelionių
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skaičius buvo 4 kartus didesnis nei su nakvyne ir sudarė 8,2 mln. (-3 proc.). Vidutinė
vietinio turisto kelionės trukmė po Lietuvą sudarė 2,7 nakvynės (2013 m. I-III ketv. – 2,6
nakvynės), o vidutinės vienos kelionės išlaidos siekė 163,3 Lt (+2,3 proc.). Vidutinės
vienadienio lankytojo kelionės išlaidos sudarė 80,7 Lt (+2,1 proc.).
1.2.2. Smalininkų seniūnija Lietuvos turizmo žemėlapyje
Smalininkai yra viena iš Jurbarko rajono seniūnijų. Smalininkų seniūnija yra
įsikūrusi Tauragės apskrities pakraštyje, Nemuno dešiniajame krante, pasienyje su
Kaliningrado sritimi. Seniūnija ribojasi su Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijomis ir yra 12 km
atstumu nutolusi nuo rajono centro – Jurbarko miesto. Smalininkų seniūnijos 2013 m.
veiklos ataskaitos duomenimis, seniūnijoje gyvena 1463 gyventojai.
Rytiniu seniūnijos pakraščiu teka sraunus Šventosios upelis, iš šiaurės driekiasi
Karšuvos giria, kurioje 1991 metais įsteigtas Viešvilės valstybinis rezervatas. Girioje yra
puikių, pajūrio miškus primenančių pušynų, tačiau bendrai miškų augmenija ir gyvūnija
panaši į kitų Lietuvos sengirių. Aplinka yra tinkama aktyviam ir pasyviam poilsiui
organizuoti. Į pietryčius nuo Smalininkų telkšo didžiausi rajono ežerai – Ilginys, Palėkių
ežeras, Bildelis. Nemažą dalį sudaro Nemuno užliejamos lankos, kuriose aptinkamos
devynios į Lietuvos Raudonąją knygą įtrauktos augalų rūšys, gyvena nemažai saugomų
paukščių.
Smalininkų seniūnijos aplinkos užterštumas yra vienas mažiausių Respublikoje.
Tai laikoma prioritetu, kuriant ir vystant turizmo sektorių. Regiono landšaftiniai
kompleksai, parkai, upės ir miškai turi neįkainojamą vertę, Nemuno vandens kelias
nacionalinėse plėtros programose pažymėtas kaip tarptautinės svarbos specializuoto
pažinimo turizmo trasa, o Nemuno vidurupio zona – vienas iš palankiausias sąlygas
turizmo plėtrai turinčių regionų. Smalininkai patenka į Smalininkų – Viešvilės rekreacinę
turistinę zoną – tai Mažoji Lietuva, turinti savitą istoriją.
Per Smalininkus einanti pagrindinė Nemuno gatvė pamažu virsta keliu į Viešvilę.
Kaip tik ties Vidkiemiu jį apgobia ąžuolų alėja. Tai įspūdingas gamtos paminklas,
vienintelis toks Lietuvoje. Alėja tęsiasi 1,3 km. Šiuo metu alėjoje auga daugiau kaip 170
drūti ąžuolai, kurių kamienų apimtis siekia 4 m. Šie medžiai sodinti maždaug XVIII a. pr.
– XIX a. pabaigoje.
Buvęs Smalininkų geležinkelio stoties pastatas taip pat traukia atvykstančius
turistus. 1902 m. nuo Pagėgių į Smalininkus buvo nutiestas beveik 56 km ilgio siaurasis
geležinkelis. Siaurukas važiuodavo lėtai, vidutiniškai 20 km per valandą greičiu. Vis
dėlto jis smarkiai pagerino susisiekimą ir miestelio plėtros galimybę. Geležinkelio bėgiai
buvo išardyti pirmaisiais pokario metais, o stoties pastatas, nors ir paverstas
gyvenamuoju namu, palyginus neblogai išsilaikė. Tai raudono mūro, „vokiško“ stiliaus
statinys su mezoninu. Egzotikos jam suteikia ant fasado išlikęs užrašas
„Schmalleningken“.
Nemažai turistų dėmesio sulaukia Justino Stonio senovinės technikos muziejus.
Muziejus yra privatus, įrengtas Smalininkų gyventojo Justino Stonio namuose. Muziejuje
eksponuojami senoviniai varikliai, žemės ūkio technika, senovinė metalo, medžio, linų
apdirbimo įranga, fotoaparatai, spausdinimo, skaičiavimo mašinėlės, laikrodžiai,
senovinė literatūra, senoviniai sunkvežimiai bei automobiliai.
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Pagrindinis kelias į Antšvenčius eina palei Šventąją. Perkirtęs Šilutės-Jurbarko
plentą, jis virsta kaimo keliuku. 1,5 km į šiaurę nuo sankryžos yra sodyba, kurioje gimė ir
gyveno dailininkė miniatiūrininkė Lidija Meškaitytė. Menininkė buvo savamokslė. Ant
mažyčių popieriaus skiautelių, mokydamasi iš prieškarinių vokiškų meno žurnalų, ji
pradėjo tapyti. Jautriai, su meile ir begaliniu kruopštumu perkėlė į paveiksliukus gimtinės
vaizdus, mylimus žmones, gėles, gyvulėlius. Nuo 1957 m. L. Meškaitytės miniatiūros
eksponuotos parodose, kai kurios 1962 m. išleistos kaip atvirukai. 760 jos piešinių ir
akvarelių šiuo metu saugo Lietuvos dailės muziejus. Jų faksimiles galima pamatyti
Jurbarko V. Grybo memorialiniame muziejuje.
Smalininkuose yra senasis uostas ir
seniausia Lietuvoje vandens matavimo stotis.
Įdomiausias istorijos paminklas Smalininkuose –
senasis uostas. Prieplauka čia buvo nuo pat
miestelio
įsikūrimo.
Dabar
uostas
nebenaudojamas ir tik senos nuotraukos primena
jo klestėjimo laikus. 1811 m. Smalininkuose
įrengta seniausia Lietuvoje ir pirmoji prie Nemuno
vandens matavimo stotis. Pirmoji matuoklė
neišliko. Dabar yra išlikę akmeniniai „laiptai“, sumūryti 1886 m. kurie buvo naudojami
vandens lygiui matuoti. Šalia matuoklės yra stebėjimo bokštelis, statytas maždaug
1924-1926 m.

1.3. Smalininkų uosto vizija
Nemunas – smalininkiečių pasididžiavimas. Būtent juo pro Smalininkus
šimtmečiais buvo plukdoma mediena į Klaipėdos uostą. Todėl neatsitiktinai 1811 m.
Smalininkuose buvo pastatyta vandens matavimo stotis. Kadangi per pavasarinius
Nemuno potvynius stotis dažnai smarkiai nukentėdavo, 1845 m. ji buvo pertvarkyta ir
išliko iki šių dienų (dabar stotis yra atstatyta pagal paskutinės rekonstrukcijos pavyzdį).
1886 – 1888 m. buvo pastatytas ir Smalininkų uostas, kur net apie 60 laivų likdavo
žiemoti. Uoste buvo įrengtos laivų dirbtuvės.
Kuriant Smalininkų uosto viziją, yra atsižvelgiama į istorinį miesto paveldą ir
stengiamasi užtikrinti bei išlaikyti smalininkiečių atmintyje išlikusį aktyvaus miesto
įvaizdį.
Įvertinus numatomą uosto infrastruktūrą ir paskirtį, Smalininkų uostas priskirtinas
mažųjų pramoginių laivų uostų tipui. Mažųjų pramoginių laivų uostuose pagrindinės ir
svarbiausios paslaugos yra laivo ir įgulos aptarnavimas, tačiau tuo pat metu, tai yra
paslaugos teikiančios mažiausiai pridėtinės vertės. Aukštesnę pridėtinę vertę teikia
paslaugos, susiję su laisvalaikio ir antžeminėmis paslaugomis.
Regioniniame kontekste Smalininkų uostas turėtų didžiulę reikšmę. Naujo
modernaus uosto atsiradimas su galimybėmis išvystyti visas būtinas ir papildomas
paslaugas visų pirmą būtų reikšmingas gerinant pramoginės laivybos infrastruktūrą
(kiekybiškai ir kokybiškai) šalyje. Be to, tokio unikalaus ir specifinio objekto atsiradimas
gali reikšmingai prisidėti prie Smalininkų kaip kurorto įvaizdžio kūrimo. Kadangi
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pramoginė laivyba yra prestižinis, nemažai investicijų reikalaujantis pomėgis,
pagrindinis uosto svečių kontingentas taptų pasiturintys asmenys. Tačiau tai taip pat
reiškia aukštesnius reikalavimus paslaugų/pramogų infrastruktūrai. Todėl siekiant
išnaudoti atsiveriančias galimybes būtina pagerint apgyvendinimo, pramogų ir kitų
paslaugų lygį Smalininkuose, arba bent jau užtikrinti gerą susisiekimo su didesniais
turizmo centrais (pavyzdžiui, Jurbarko miestu), infrastruktūrą.

1.3.1. Uosto teritorija ir akvatorija
Įdomiausias istorijos paminklas Smalininkuose – senasis uostas. Prieplauka čia
buvo nuo pat miestelio įsikūrimo. Tačiau norint apsaugoti laivus nuo pavasarinių
potvynių nešamų ledų, 1837 m. įrengtas tikras žiemos uostas. Senoms baržoms jis tiko,
tačiau XIX a. antroje pusėje Nemune pasirodė garlaiviai, uostas nebetenkino laivininkų,
todėl 1886-1888 m. buvo perstatytas ir išplėstas. Buvo paaukštintas ir pailgintas iki 400
m pylimas, išgrįstos krantinės. Uoste nuolat vyko gyvenimas. Kiekvienas Nemunu
plaukiantis laivas čia turėdavo sustoti, kad pereitų muitinės kontrolę. Smalininkuose,
šalia uosto, buvo laivų statykla, kurioje gaminti net 30 metrų ilgio laivai. Nestovėdavo
tuščias uostas ir žiemą – čia likdavo žiemoti iki 60 laivų. Dabar uostas nebenaudojamas
ir tik senos nuotraukos primena jo klestėjimo laikus.
Šiuo metu Smalininkų uosto teritorijoje nėra jokios įrangos, kuri būtų likusi nuo tų
laikų, kai uostas funkcionavo. Smalininkų uoste yra išlikusi seniausia Lietuvoje vandens
matavimo stotis ir apžvalgos bokštelis. Uosto teritorijoje nėra jokios infrastruktūros
objektų, kurie galėtų būti naudojami uosto tikslingam funkcionavimui.
Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad dabartinė Smalininkų uosto būklė nėra
tinkama naudoti įvairiems vartotojams (jachtos, rekreacinės žvejybos valtys ir kt.), kurie
gali užpildyti uostą.
Esami patekimo keliai prie numatomos uosto teritorijos
Smalininkų miestas – apie 520 gyventojų turinti Nemuno pakrantės gyvenvietė,
esanti Jurbarko rajono savivaldybės sudėtyje. Šiuo metu su Smalininkais susisiekimas
vyksta tik automobilių keliais.
Visuomeninis transportas
Smalininkai – Jurbarko rajono visuomeninio transporto sistemos dalis. Iš Jurbarko
miesto atvykti į Smalininkus galima tarpmiestiniu autobusu, kuris kursuoja panašiai kas
valandą. Kelios trukmė yra apie 15 minučių.
Automobilių keliai
Pagrindinė jungtis su Jurbarko miestu – krašto reikšmės kelias 141 (Kaunas –
Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda). Šio kelio eismo intensyvumas yra apie 3284 transporto
priemonės per parą. Iš šio kelio Į Smalininkus yra šeši įvažiavimai (Aukštagalių, Stoties,
Parko, Gėlių, Beržų ir kitos gatvės). Uosto teritorija – Smalininkų centrinėje dalyje. Ne
visi esami privažiavimo keliai yra asfaltuoti. Šiuo metu pagrindinis privažiavimas prie
uosto teritorijos yra dalinai užtikrinamas Kranto gatve.
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Automobilių stovėjimo aikštelės
Prie Smalininkų uosto yra stovėjimo aikštelė, neskaitant aikštelių prie parduotuvių
ir daugiabučių namų kiemuose. Kranto gatvėje esančioje automobilių stovėjimo
aikštelėje telpa apie 20 automobilių. Didžioji dalis poilsiautojų į Smalininkus atvyksta
nuosavais automobiliais, todėl vasaros sezono metu ši aikštelės yra užpildyta. Šiuo
metu automobilių stovėjimas Smalininkuose nėra apmokestintas nei gatvėse, nei
aikštelėse.
Dviračių takai
Dviračių takų sistema Smalininkuose nėra išvystyta. Nuo Jurbarko miesto iki
Jurbarko karjero galima atvykti dviračių taku, tačiau čia šis dviračių takas baigiasi.
Toliau dviračių eismas pagrinde vyksta keliais ir takais. Vasaros metu dviračių eismas
Jurbarko mieste paintensyvėja dėl pakankamai didelio poilsiautojų antplūdžio ir
sutvarkytos infrastruktūros.
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2. SMALININKŲ VANDENS UOSTO PLĖTROS PROBLEMŲ BEI
PLĖTROS VEIKSNIŲ NUSTATYMAS
Atlikus Smalininkų uosto plėtros darbus ir atitinkamai išvysčius būtinąsias ir
papildomas paslaugas, jis turi geras galimybes tapti pagrindiniu rekreacinės laivybos
centru Jurbarko rajone. Todėl, vertinant uosto patrauklumą tiksliniuose segmentuose,
tikimasi, kad rekreacinės laivybos mėgėjai sudarys pagrindinį uosto svečių kontingentą,
kitų šio uosto galimų paslaugų vartotojų segmentų potencialas yra vertinamas ne taip
palankiai. Dėl nepakankamai išvystytos šalies pramoginių laivų infrastruktūros, realu
tikėtis, kad nemažą dalį uosto užpildys Lietuvos piliečių mažieji pramoginiai laivai.
Pritraukiant svečius galima išnaudoti „naujo“ uosto atsiradimo efektą. Tačiau,
siekiant išnaudoti atsirandančias galimybes, reikalinga kryptinga ir gerai koordinuota (su
kitomis šalies bei atskirų kurortų įvaizdžio veiklą koordinuojančiomis institucijomis)
marketingo veikla supažindinant potencialių vartotojų grupes su uostu. Ekspertų
teigimu, marketingo bei viešinimo veiklai nėra būtinos didžiulės investicijos, nes
rekreacinė laivyba pasižymi išvystyta klubine kultūra, kur informacija sklinda greitai ir
efektyviai. Tad pasinaudojant išvystytos klubinės kultūros privalumais, galima būtų su
pakankamai nedideliais žmogiškaisiais ir piniginiais ištekliais populiarinti Smalininkų
uostą tikslinėse rinkose.
11 lentelė. Smalininkų uosto laivų segmentas ir potencialo vertinimas
Segmentas
Mažieji
pramoginiai,
sportiniai laivai

Potencialo vertinimas

Didžiausias uosto potencialas siejamas su mažųjų, pramoginių,
sportinių laivų segmentu.

Tikimasi, jog dalis Lietuvos piliečių, turinčių pramoginius laivus ir
laikančius juos kituose uostuose, perkels juos į Smalininkų uostą (naujas,
modernus, patogi geografinė padėtis, laivų savininkams teikiamos
paslaugos), tikimasi apie 15-25 ilgalaikių sutarčių per pirmuosius keletą
veiklos metų.

Remiantis kitų Lietuvos mažųjų pramoginių laivų uostų
atvykstančių laivų statistika, galima prognozuoti, jog Smalininkų uoste iš
užsienio atvykstančių laivų dalis viršys 20 proc.

Pirmaisiais uosto veiklos metais (pirmąjį sezoną) galima tikėtis
sulaukti iki 50 mažųjų pramoginių laivų, atvykstančių iš užsienio, jei
informacija apie naujo uosto atidarymą bus sėkmingai išplatinta tikslinėse
užsienio rinkose. Tuo pačiu periodu galima tikėtis iki 100 atvykstančių
Lietuvos pramoginių laivų.

Vertinant uosto vystymosi perspektyvas, gali būti išskiriami 2
scenarijai: a) tuo atveju jei ekonominė situacija gerės labai palengva arba
įsivyraus sąstingis, tai augimas galėtų būti santūrus ~5-7 proc.; b) tuo atveju
jei ūkio rodikliai per artimiausius 5 metus stabiliai gerės kiekvienais metais,
tai augimas gali būti 15-25 proc.

Reikšmingai padidinti lankytojų skaičių leistų specialių renginių
(pvz., regatos) organizavimas Smalininkų uoste, taip pat papildomų
antžeminių paslaugų/ pramogų išvystymas.
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Tarnybiniai
pan. laivai

ir


Tarnybinių laivų Smalininkų aptarnavimas gali būti papildoma
veikla, leisianti bent iš dalies sušvelninti sezoniškumo efektą;

Aptarnaujamų laivų skaičius turėtų būti santykiniai pastovus: LR
valstybės sienos apsaugos tarnybos laivai, specializuotus gelbėjimo,
priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos, laivybos ir žvejybos kontrolės institucijų
laivai.

Toliau pateikiami aplinkos veiksniai bei tiesiogiai su uosto administracijos veikla
nesusiję veiksniai, kurie gali teigiamai ar neigiamai įtakoti pagrindinių uosto veiklos
rodiklių rezultatus (kiek tai susiję su uosto klientų tikslinėmis auditorijomis).
Teigiami faktoriai:
 Smalininkų uostas būtų modernus Nemuno teritorijos uostas, skirtas
pramoginiams laivams. Tikėtina jog apie tokio uosto atsiradimą informacija pramoginių
laivų entuziastus gali pasklisti labai greitai ir šis uostas be didesnių marketingo išlaidų ir
marketingo pastangų bus įtrauktas į atitinkamus informacinius ir viešinimo leidinius,
specializuotus informacinius leidinius ir pan.
 Augantis pramoginių laivų skaičius bei pramoginių laivų entuziastų skaičius
Baltijos jūros regione ir Lietuvoje;
 Pakankamai ribota ir neišvystyta pramoginių laivų infrastruktūra Lietuvoje;
 Ribotas pagrindinių (būtinųjų) paslaugų bei papildomų paslaugų
pasirinkimas šiuo metu veikiančiuose pramoginiams laivams skirtuose uostuose bei
prieplaukose. Atitinkamai išvysčius pagrindinių bei papildomų paslaugų infrastruktūrą
Smalininkuose, uostas turi visas prielaidas tapti vienu iš geriausių pramoginiams
laivams skirtu uostu Nemuno pakrantėse su geriausiai išvystyta šiems laivams
infrastruktūra;
 Gerai išvystyta Jurbarko miesto turizmo paslaugų, laisvalaikio
infrastruktūra.
Neigiami faktoriai:
 Ribota ir nesisteminga Lietuvos bei atskirų kurortų marketingo ir viešinimo
veikla tikslinėse užsienio rinkose.
 Ribotas Lietuvos žinomumas aplinkinėse tikslinėse rinkose.
 Ribotas Lietuvos kaip patrauklaus pramoginiams laivams skirto krašto
žinomumas. Nors ir yra augantis skaičius entuziastų, bet kol kas Lietuvoje egzistuojanti
infrastruktūra ir paslaugos neišvystytos ir nepritaikytos pramoginiams laivams, dėl ko
mūsų šalies įvaizdis šioje srityje yra prastas.
 Nepakankamai išvystyta apgyvendinimo, maitinimo, kitų turizmo paslaugų
infrastruktūra Smalininkuose.
 Didelis sezoniškumas tiek kalbant apie bendruosius turistų srautus, tiek ir
apie pramoginių laivų sezoną. Apibendrinant, galima konstatuoti, kad svarbiausias ir
perspektyviausias segmentas Smalininkų uosto vystymuisi yra rekreacinė laivyba, iš
dalies – perspektyvus vystymui segmentas galėtų būti mažų laivų (atplukdančių turistų
srautus į Jurbarko rajoną) segmentas, tuo tarpu kituose segmentuose uosto galimybės
aktyviai daryti įtaką potencialių vartotojų skaičiui yra ribotos. Yra pakankamai palankių
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prielaidų, kad, tinkamai organizuojant veiklas, susijusias su kontroliuojamais veiksniais
(uosto pagrindinių ir papildomų antžeminių paslaugų infrastruktūros skirtos pramoginei
laivybai išvystymą bei uosto marketingo veiklą), uostas taptų svarbiu ne tik regioniniu
mastu, bet būtų vienas iš patrauklesnių rekreacinės poilsio zonos traukos centru.
Tolimesniam esamos situacijos įvertinimui naudojama stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. Ši analizė padeda atskirti Smalininkų vandens
uosto plėtros kryptis, užsibrėžti tikslus ir numatyti rezultatus. SSGG analizė įgalina
įvertinti tuos veiksnius, kurie gali daryti įtaką siekiant numatytų rezultatų, o tai padeda
koreguoti planuojamus plėtros rezultatus ir tinkamai pasirinkti priemones šiems
rezultatams pasiekti.
Atliekant SSGG analizę būtina atrinkti:
 pranašumus ir trūkumus, kurie turi įtakos rekreacinių teritorijų plėtrai;
 galimybes ir pavojus.
Siekiant įvertini Smalininkų vandens uosto potencialą bei numatyti perspektyvas
bei identifikuoti galimas grėsmes atliekama SSGG analizė. SSGG analizė pateikta
lentelėje žemiau.
12 lentelė. Smalininkų vandens uosto plėtros problemos ir plėtros veiksniai.
Stiprybės
Jurbarko rajonas ir Smalininkų miestas
patrauklus turizmui savo gamtos ir kultūros
ištekliais. Kraštovaizdis tinkamas įvairiapusiam
turizmui ir rekreacijai plėtoti, ypač vertingos
saugomos teritorijos, upių pakrantės, istoriniai
objektai.

Silpnybės
Stipri sezoniškumo įtaka vandens uosto bei
visam turizmo sektoriui, sąlygojanti lankytojų
srauto sezoniškus svyravimus. Nepakankama
rekreacinio turizmo produktų ir paslaugų
pasiūla sezoniškumui mažinti.

Maža tiesioginių užsienio investicijų ir
Rajone plačiai pristatomas krašto kultūrinis materialinių investicijų dalis, tenkanti turizmo
paveldas.
rinkai ir su ja susijusių paslaugų plėtrai.
Upės yra tinkamos vandens trasoms plėtoti, Nepakankamas gamtos ir kultūros išteklių
pramoginei rekreacijai, poilsiui gamtoje ir išnaudojimas
rentabiliems
komerciniams
kitoms poilsio formoms.
turizmo produktams plėtoti ir paslaugų paketo
įvairovei didinti, rekreacinėms turistinėms
Išsaugotos ir įvairiuose renginiuose, šventėse
veikloms skatinti.
ar užsiėmimuose pristatomos krašto amatų
tradicijos, papročiai.
Viešosios rekreacinės zonos, vandens uosto
teritorijos infrastruktūra nepritaikyta paslaugų
Rajoną
bei
Smalininkų
miestą
kerta teikimui.
nacionalinės reikšmės reprezentaciniai turizmo
maršrutai ir turistiniai objektai.
Apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių
trūkumas.
Galimybės
Grėsmės
Miesto strateginė vieta yra palanki uosto Dėl prastos turizmo infrastruktūros išvystymo
veiklai plėtoti, gamtinės vertybės, o ir pačias
teritorijos lankytojai gali pakenkti saugomoms
gamtines teritorijas galima išnaudoti kaip teritorijoms ir gamtinėms bei kultūrinėms
traukos
objektus,
priraukiant
turistus vertybėms.
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plaukiojančius
keliais.

Lietuvos

vidaus

vandens

Teisinės bazės, reglamentuojančios uostų
veiklą vidaus vandens keliuose pasikeitimas.
Įvairių
išorės
ekspertų
ir
specialistų Uosto plėtrai gali prieštarauti šioje teritorijoje
pajungimas sprendžiant uosto vystymo ir nekilnojamą turtą įsigiję ar siekiantys įsigyti
plėtojimo problemas.
asmenys, vietos gyventojai ir kt.
Struktūrinių ir kitų fondų bei nacionalinių ir Finansavimo šaltinių plėtros projektams
savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas įgyvendinti trūkumas ir investicijų vertės
uosto infrastruktūros plėtrai nagrinėjamoje išaugimas.
teritorijoje.
Uosto
infrastruktūros
plėtros
trukdžių
Palankios
galimybės
vystyti
turizmo suintensyvėjimas.
infrastruktūrą.
Priimtų sprendimų tęstinumo nebuvimas. Dėl
Turistinių trasų sujungimas į vieningą
nepakankamų investicijų į turizmą ir regiono
tarptautinio ir nacionalinio turizmo sistemą.
nesugebėjimas pasinaudoti ES struktūrinių
fondų ir kitų užsienio paramos fondų lėšomis
Įvairių sportinių – turistinių kompleksų
riboja turizmo plėtrą.
įrengimas, dviračių turizmo plėtotė, prieplaukų,
vandens turizmo infrastruktūros vystymas.
Vietinių
gyventojų
nesuinteresuotumas,
skeptiškas požiūris į uosto plėtros galimybes,
Naujų turizmo produktų ir papildomų paslaugų iniciatyvų ir naujų idėjų trūkumas.
formavimas panaudojant regiono išteklius.
Kultūrinio, istorinio paveldo objektų ir
Privataus kapitalo pritraukimas rekreacinės
rekreacinių išteklių potencialo mažėjimas bei
infrastruktūros plėtrai.
prastėjanti objektų būklė. Nesubalansuotas
išteklių naudojimas, sąlygojantis jų nykimą.
Turizmo panaudojimas edukacinio ugdymo
procese.
Nepalanki valstybės užsienio politika ne
Europos Sąjungos valstybių (Rusijos, 28
Baltarusijos)
atžvilgiu
gali
suspenduoti
Nemuno kaip tarptautinės turizmo trasos
idėjos įgyvendinimą.
Menka privataus verslo iniciatyva.
Aukšti infliacijos augimo tempai.
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3. SMALININKŲ VANDENS UOSTO PLĖTROS POREIKIO
NUSTATYMAS
3.1.

Vidaus vandens transportas Lietuvoje

3.1.1. Ilgalaikė (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos strategija
Ilgalaikėje (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos strategijoje (patvirtinta LR
Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692) teigiama, kad Kelių, geležinkelių,
jūrų ir oro uostų infrastruktūra turi būti modernizuojama ir plėtojama koordinuotai, kad
intermodaliniai operatoriai galėtų naudoti efektyvias transportavimo technologijas ir
procesus, kad būtų pasiekta įvairių transporto rūšių subalansuota plėtra, derama jų
sąveika su kaimyninių valstybių (ypač ES valstybių narių) transporto sistemomis. Iki
2025 metų Lietuvoje turi būti sukurta moderni ir subalansuota multimodalinė transporto
sistema, savo techniniais parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe prilygstanti
ES valstybių senbuvių lygiui. Efektyviai sąveikaudama su kaimyninių valstybių
transporto sistemomis, ji leis verslo sektoriui sėkmingai plėsti veiklą, o Lietuvos
gyventojams – minimaliai sugaištant, patogiai susisiekti su svarbiausiais Europos
turizmo, kultūros ir verslo centrais. Lietuvos transporto sektorius taps svarbiu Baltijos
jūros pietinio regiono transporto sistemos elementu ir, teikdamas geros kokybės
paslaugas, puikiai tarnaus bendriems Lietuvos ir išsiplėtusios ES poreikiams bei
interesams.
Lietuvos transporto sistemos misija – užtikrinti nepertraukiamą visuomenės narių
mobilumą ir prekių transportavimą palaikant dinamišką šalies ūkio plėtrą, didinti
Lietuvos ir išsiplėtusios ES konkurencinį pajėgumą tarptautinėse rinkose.
Analizuojant vidaus vandens transporto situaciją, pastebima, kad Lietuvoje yra
neišvystytas vidaus vandenų transportas, nebeatitinka dabarties reikalavimų vidaus
vandenų uostai, pasenę laivai.
Vertinant potencialias galimybes, numatoma, kad pritaikant ES teisines normas ir
panaudojus ES finansinę paramą Lietuvos transporto sektoriui plėsti ir modernizuoti
būtų galima plėsti vidaus vandenų transporto galimybes gabenti ir keleivius, ir krovinius.
Kuriant ekonomiškai efektyvią transporto sistemą, būtina suderinti visų transporto
rūšių plėtrą, teikti pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančiam transportui,
didinti energinio transporto sektoriaus efektyvumą, naudoti daugiau alternatyvių ir
mažiau – aplinką teršiančių degalų, mažinti aplinkos taršą.
Strategijoje numatyti šie svarbiausieji vandens transporto modernizavimo ir plėtros
uždaviniai:
 didinti vidaus vandenų transporto pajėgumą Baltijos jūros regione;
 plėtoti trumpųjų nuotolių laivybą ir jūrų greitkelius, vidaus vandenų,
multimodalinį bei intermodalinį transportą, skatinti jūrų ir vidaus vandenų
transportą, kad Lietuva prisidėtų prie transeuropinio laivybos tinklo, taip pat
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tarptautinės reikšmės vidaus vandenų – E kategorijos – kelių (AGN) tinklo
sudarymo.
Ilgalaikėje (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos strategijoje numatomos
įgyvendinti priemonės, vidaus vandenyse:
 parengti Lietuvos vidaus vandenų kelių plėtros galimybių integruojant
Lietuvos vidaus vandenų kelius į Europos vidaus vandenų kelių sistemą
studiją;
 parengti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto plėtros iki 2025
metų programą;
 įvertinti vidaus vandenų uostų ir prieplaukų būklę, pateikti siūlymus dėl jų
atkūrimo;
 atnaujinti keleivių susisiekimą vidaus vandenų transportu tarp Kauno ir
Nidos;
 užtikrinti tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių (AGN) IV klasės
standartus atitinkančio ruožo Nemuno upe iki Kauno veikimą, rekonstruoti
esamus vidaus vandenų uostus: padidinti garantinį gylį ruože Jurbarkas–
Kaunas;
 sukurti ir pradėti naudoti Lietuvoje upių informacijos paslaugų sistemą,
integruoti ją į bendrą Europos RIS (RIS – upių informacijos paslaugos)
sistemą;
 plėtoti naujus vidaus vandenų kelių maršrutus.
3.1.2. Lietuvos upių transporto politika
Lietuvos Respublikoje yra 911,1 km vidaus vandenų kelių, iš jų 827,8 km
valstybinės reikšmės, 48 km vietinės reikšmės ir 35 km perspektyvinių vidaus vandens
kelių. Pagrindinis valstybinės reikšmės Lietuvos vidaus vandenų kelias yra Nemuno upė
nuo Kauno krovininės prieplaukos iki Atmatos žiočių (215 km.) ir Kuršių marios (64,5
km.).
Lietuvos Respublika pasirašė Europos susitarimą dėl svarbiausių tarptautinės
reikšmės vidaus vandenų kelių (AGN), kuris apima vidaus vandenų kelią E-41 Nemuno
upe ir Kuršių mariomis nuo Kauno iki Klaipėdos, vidaus vandenų kelią E-70, jungiantį
Klaipėdą su Vakarų Europos vidaus vandenų kelių tinklu per Kaliningradą ir maršrutą E60 nuo Gibraltaro iki Archangelsko per Kylio kanalą, Baltijos šalių vidaus vandenų
kelius, Sankt-Peterburgą ir per Rusijos vidaus vandenų kelių tinklą iki Baltosios jūros.
Kadangi Nemunas per Kaliningrado sritį sujungia Lietuvos vidurį su tarptautiniais
Vakarų Europos vidaus vandenų sistemos maršrutais, tai sudaro sąlygas Lietuvos
vidaus vandenų kelius sujungti su Vakarų Europos vidaus vandenų kelių tinklu.
Šiuose vidaus vandenų keliuose turi būti palaikomi Jungtinių Tautų Ekonomonės
komisijos
"Vandens
kelių
tinklo
pagrindinių
standartų
ir
parametrų
apraše"(TRANS/SC.3/144) nustatyti gabaritai. Kelio E-41 ruožui Klaipėda–Jurbarkas
nustatyti šie matmenys: laivų ilgis – 100 m, plotis – 10 m, kelio gylis – 1,50 m; ruožui
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Jurbarkas–Kaunas: laivų ilgis – 100 m, plotis – 10 m, kelio gylis – 1,20 m. Šie gabaritai
turi būti palaikomi per visą navigaciją, kuri trunka 230 parų per metus.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrė kelias laisvam vidaus vandenų
transporto paslaugų judėjimui.
Į valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių sąrašą taip pat įtraukta Nemuno upė
nuo Kauno HE iki Viršutinės Privalkos (265,4 km), Mituvos kanalas nuo žiočių iki
Jurbarko krovininės prieplaukos (1 km), Minija nuo žiočių iki Lankupių (19 km), Neris
nuo žiočių iki Vilniaus (173,5 km), Nevėžis nuo žiočių iki Kėdainių (57 km) bei Karaliaus
Vilhelmo kanalas (22 km). Vietinės reikšmės vidaus vandenų keliai yra šių upių įvairaus
ilgio atkarpos: Skirvytė, Danė, Šyša, Galvės ežeras, Kuršių marios.
Plėtojant Lietuvoje multimodalinį ir ekologiškai švaresnį transportą reikia skatinti
šalies vežėjus naudotis esama vidaus vandenų kelių sistema, kuri yra pritaikyta gabenti
visų tipų upinius — jūrinius krovinius, ir galimybėmis Lietuvos vidaus vandenų kelių
sistemą sujungti su visos Europos vidaus vandenų kelių sistema. Lietuvos vidaus
vandenų transporto sektorius turi tapti strategiškai svarbi Lietuvos vidaus ir tranzitinių
gabenimų dalis.
Kompleksinis Nemuno upės ruožų Kaunas — Jurbarkas ir Jurbarkas — Atmatos
žiotys gylio suvienodinimas iki 1,5 m yra prioritetinis uždavinys siekiant pagerinti keleivių
ir krovinių vežimo Nemunu ir Kuršių marių ruožu Kaunas — Klaipėda sąlygas.
Įgyvendinant Lietuvos upių transporto sistemą, nepakankamai yra panaudojamas
privataus ir valstybinio kapitalo bendradarbiavimo modelis. Todėl apie 99,2 proc. vidaus
vandens kelių plėtros, eksploatacijos priežiūros ir plėtros darbų finansuojama Lietuvos
Respublikos biudžeto ir ES lėšomis.
Įgyvendinus ilgalaikėje (iki 2025) transporto strategijoje išvardintas priemones, bus
sukurta moderni vidaus vandenų kelių sistema su reikiama infrastruktūra, tinkama
keleivių ir krovinių vežimui, turistinei ir pramoginei laivybai.
Pagrindinis veiksnys, trukdantis vystytis laivybai vidaus vandenų keliais, yra
nepakankamai išvystyta vidaus vandenų kelių infrastruktūra. Siekiant sudaryti
normalias sąlygas vidaus vandenų kelių naudotojams naudotis vidaus vandenų
keliais, reikalinga papildoma infrastruktūra vidaus vandenų keliuose: pramoginių
ir keleivinių laivų uostai; degalinių laivams įrengimas.
Atgimimas Lietuvos upėmis įmanomas tik bendrame Europos upių laivybos
vystymo kontekste ir panaudojant ES patirtį bei paramą.

3.2. Jachtų ir kitų mažųjų pramoginių laivų uostai
Rekreacinė laivyba yra labai populiari Baltijos jūroje, ypač senosiose ES narėse.
Vandens pramogos įgauna vis platesnes apimtis. Mažųjų pramoginių laivų uostai yra
išsidėstę per visą Baltijos jūros pakrantę. Ypač daug šio tipo uostų yra Suomijoje
(~800), Danijoje (~500) ir Švedijoje (virš 450). Tarp naujų ES narių daugiausia mažųjų
pramoginių laivų uostų yra Estijoje (virš 50). Daugiausia pramoginių laivų uostų yra
išsidėstę prie svarbiausių turizmo taškų – tiek prie didelių miestų su dideliais turistų
srautais, tiek prie mažų kaimelių unikalioje, ramioje aplinkoje.
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14 paveiksle pateiktas jachtų uostų ir prieplaukų išsidėstymo žemėlapis Lietuvoje
patvirtina aukščiau pateiktą informaciją, kad Lietuvoje mažųjų pramoginių laivų uostų
infrastruktūra yra menkai išvystyta.

– Jachtų prieplaukos

– Turistinis objektas

– Kita

14 pav. Jachtų uostų ir prieplaukų išsidėstymo žemėlapis Lietuvoje
Lietuvoje yra 4 mažųjų pramoginių laivų uostai per Kuršių marias turintys
susisiekimą su Baltijos jūra.
13 lentelė. Įregistruoti vidaus vandenų uostai Lietuvoje
Eil.
Nr.

Įregistravimo
data

Uosto
pavadinimas
ir adresas

Uosto
paskirtis

1

2006-11-10

„Pilies jachtų“,
Pilies g. 4,
Klaipėda

Pramoginių
laivų uostas

2

2007-02-08

3

2007-02-08

4

2008-02-14

„Kauno žiemos
vidaus
vandenų“,
Raudondvario
pl. 113,
Kaunas
„Uostadvario
vidaus
vandenų“,
Uostadvario
km., Šilutės
raj.
„Nidos
keleivinis

Keleivinis,
krovininis,
mišrus

Keleivinis,
krovininis,
pramoginių
laivų

Pramoginių
laivų

Uosto steigėjo vardas,
adresas, asmens
(įmonės) kodas, tel.,
faks.
Akcinė
bendrovė „Klaipėdos
laivų remontas“, Pilies
g. 4, Klaipėda, įm. k.
140355654, tel. 8-46490 990
VĮ Vidaus vandens kelių
direkcija, Raudondvario
pl. 113, Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 8-37322804, faks. 8-37322844
VĮ Vidaus vandens kelių
direkcija, Raudondvario
pl. 113, Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 8-37322804, faks. 8-37322844
UAB "Neringos
komunalininkas", Taikos

Uosto
valdytojo vardas,
adresas, asmens
(įmonės) kodas, tel.,
faks.
Akcinė
bendrovė „Klaipėdos
laivų remontas“, Pilies
g. 4, Klaipėda, įm. k.
140355654, tel. 8-46490 990
VĮ Vidaus vandens kelių
direkcija, Raudondvario
pl. 113, Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 8-37322804, faks. 8-37322844
VĮ Vidaus vandens kelių
direkcija, Raudondvario
pl. 113, Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 8-37322804, faks. 8-37322844
UAB "Neringos
komunalininkas", Taikos
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vidaus
vandenų
uostas“, Naglių
g. 14, Neringa
- Nida

uostas

g. 45, Neringa, įm.
k. 152703524, tel. 8-46952239, faks. 8-46952817

g. 45, Neringa, įm.
k. 152703524, tel. 8-46952239, faks. 8-46952817

Šaltinis: Lietuvos saugios laivybos administracija

14 lentelė. Įregistruoti vidaus vandenų prieplaukos Lietuvoje
Eil.
Nr.

Įregistravim
o data

Prieplaukos
pavadinimas ir
adresas

1

2009-08-11

„Naujasis
uostas“,
Vilniaus al. 9,
Druskininkai

2

3

4

5

6

2009-06-05

2009-09-15

2009-03-02

2007-05-16

2006-10-19

Prieplaukos
paskirtis

Keleivinė ir
pramoginių laivų

„Birštono
stacionari“,
Nemuno g. 14,
Birštonas

Pramoginių
laivų

„Zapyškio
mobili“,
Zapyškio mstl.,
Zapyškio sen.,
Kauno rajonas

Keleivinė ir
pramoginių
laivų

„Rusnės
prieplauka“,
Šilutės r. sav.,
Rusnės sen.,
Rusnė

„Palangos tilto
prieplauka“, J.
Basanavičiaus
g. , Palanga

„Kauno marių
prieplauka“,

Keleivinė

Keleivinė

Keleivių išlaipini
mui- įlaipinimui,

Prieplaukos
steigėjo vardas,
adresas, asmens
(įmonės) kodas,
tel., faks.
UAB
„Eurolona“, Malūno
g. 8, Rudnio km,
Varėnos r. sav., im.
k. 302554827, tel.
8-686-96776
BĮ Birštono miesto
tvarkymo tarnyba,
Jaunimo g. 3,
Birštonas, im. k.
152835643, tel. 5319-65770, faks. 8319-60771
Kauno rajono
savivaldybės
administracijos
Zapyškio seniūnija,
Šviesos g. 18,
Kluoniškių km,
Kauno r., įm. k.
188645051, tel. /
faks. 8-37-542217
Šilutės rajono
savivaldybė,
Dariaus ir Girėno g.
1, Šilutė, įm. k.
111102445, tel. 8441-79210, faks. 8441-51517
Palangos miesto
savivaldybė,
Vytauto g. 73,
Palanga, įm. k.
125196077, tel. 8460-48705, faks. 8460-40217
VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,

Prieplaukos valdytojo
vardas, adresas,
asmens (įmonės)
kodas, tel., faks.
UAB
„Eurolona“, Malūno g. 8,
Rudnio km, Varėnos r.
sav., im. k. 302554827,
tel. 8-686-96776
BĮ Birštono miesto
tvarkymo tarnyba,
Jaunimo g. 3, Birštonas,
im. k. 152835643, tel. 5319-65770, faks. 8-31960771
Kauno rajono
savivaldybės
administracijos
Zapyškio seniūnija,
Šviesos g. 18,
Kluoniškių km, Kauno r.,
įm. k. 188645051, tel. /
faks. 8-37-542217
Šilutės rajono
savivaldybės
administracija, Dariaus
ir Girėno g. 1, Šilutė, įm.
k. 188723322, tel. 8441-79210, faks. 8-44151517
Palangos miesto
savivaldybės
administracija, Vytauto
g. 73, Palanga, įm. k.
125196077, tel. 8-46048705, faks. 8-46040217
VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,
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T.Masiulio g. 21,
Kaunas

laivų stovėjimui

Pramoginių
laivų

7

2009-07-28

„Minijos jachtų ir
pramoginių
laivų“, Minijos k.
Kintų sen.,
Šilutės r.

8

2009-05-18

„Kauno keleivinė
prieplauka“,
Raudondvario
pl.107 C,
Kaunas

9

2011-06-29

„Jurbarko
prieplauka“,
Nemuno g. 2,
Jurbarkas

Keleivinė

Keleivių
įlaipinimui ir
išlaipinimui iš
laivo

10

2006-10-26

„Kauno
krovininė
prieplauka“, H. ir
O. Minkovskių g.
41A, Kaunas

Laivų
švartavimui,
krovinių
pakrovimuiiškrovimui

11

2007-02-08

„Nidos keleivinė
prieplauka“,
Naglių g. 16,
Neringa

Keleivių įlaipini
mui išlaipinimui,
laivų stovėjimui

12

2008-07-16

„Raudonė“,
Raudonė,
Jurbarko
rajonas

13

2008-10-08

„Druskininkų
stacionari
keleivinė
prieplauka“,
Nemuno

Keleivinė

Keleivinė

Raudondvario pl.
113, Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 837 32 28 44, faks.
8-37 32 83 41
Kintų buriavimo
mėgėjų klubas
„Marių burės“.
Kintai, Šilutės r., įm.
k. 191888031, tel.
8-441-47230
VĮ „Vidaus vandens
kelių
direkcija“, Raudond
vario pl. 113,
Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 837-322844, faks. 837-328341
Jurbarko rajono
savivaldybės
administracija, Dari
aus ir Girėno g. 96;
Jurbarkas, įm. k.
188713933, tel. 8477-70153, faks. 8477-70166
VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,
Raudondvario pl.
113, Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 837-322844, faks. 837-328341
VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,
Raudondvario pl.
113, Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 837-322844, faks. 837-328341
VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,
Raudondvario pl.
113, Kaunas, įm. k.
132090926, tel. 837-322844, faks. 837-328341
BĮ Druskininkų
savivaldybė,
Vilniaus al. 18,
Druskininkai, įm. k.
111100394, tel. 8-

Raudondvario pl. 113,
Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 8-37 32
28 44, faks. 8-37 32 83
41
Kintų buriavimo mėgėjų
klubas „Marių burės“.
Kintai, Šilutės r., įm. k.
191888031, tel. 8-44147230
VĮ „Vidaus vandens
kelių
direkcija“, Raudondvario
pl. 113, Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 8-37322844, faks. 8-37328341
Jurbarko rajono
savivaldybės
administracija, Dariaus
ir Girėno g. 96;
Jurbarkas, įm. k.
188713933, tel. 8-47770153, faks. 8-47770166
VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,
Raudondvario pl. 113,
Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 8-37322844, faks. 8-37328341
VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,
Raudondvario pl. 113,
Kaunas, įm. k.
132090925, tel. 8-37322844, faks. 8-37328341
VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,
Raudondvario pl. 113,
Kaunas, įm. k.
132090926, tel. 8-37322844, faks. 8-37328341
Uždaroji akcinė
bendrovė "Druskininkų
Gelmė", V. Kudirkos g.
45, Druskininkai, tel. /
faks. 8-313-53393
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krantinė,
Druskininkai
„Mituvos
stacionari“, Ne
muno g. 8,
Jurbarkas

Pramoginių
laivų

14

2008-11-21

15

2010-04-08

„Šilutės
stacionari
vidaus vandenų
prieplauka“,
Uosto g. 9,
Šilutė

Mišri

16

2010-06-15

„Kulautuvos
mobili“ ,
Kulautuvos
mstl., Nemuno
dešinysis
krantas

Keleivinė ir
pramoginių laivų

17

2010-10-22

„Vilkijos mobili“,
dešinysis
Nemuno upės
krantas, Vilkija,
ties Vydūno al.

Pramoginių
laivų

18

2007-09-20

„Kauno
motorlaivių
prieplauka“, R.
Kalantos g. 120,
Kaunas

Keleivių
įlaipinimui ir
išlaipinimui,
laivų stovėjimui

19

1998-01-09

„Rusnaitė“
Nemuno deltos
regioninio parko
direkcija

20

2003-08-13

„Ventės turizmo
centras“, Šturmų
km.

21

2004-09-24

„Ventainė“,
Ventės km.,

Laivų
švartavimui ir
saugojimui
Keleivių
įlaipinimui į laivą
ir išlaipinimui iš
laivo
Keleivių

313-55355, faks. 8313-55376
BĮ Jurbarko rajono
savivaldybės
administracija
Dariaus ir Girėno g.
96, Jurbarkas, įm.
k. 188713933, tel. /
faks. 8-447-70166
UAB „Šilutės
vandens turizmo
centras“, įm. k.
302332851,
Kintai, Šilutės raj.
tel. / faks. 8-44147339
BĮ Kauno rajono
savivaldybės
administracijos
Kulautuvos
seniūnija, įm. k.
188645247, Poilsio
g. 5, Kulautuva,
Kauno r., tel. 8-37543223, faks. 8-37543323
BĮ Kauno
savivaldybės
administracijos
Vilkijos seniūnija,
įm. k. 188646534,
Kauno g. 37, Vilkija,
Kauno raj., tel. 837-556332, faks. 837-55677
VĮ "Kauno
motorlaiviai", R.
Kalantos g. 120,
Kaunas, įm. k.
135472759, tel. 837-339713
Nemuno deltos
regioninio parko
direkcija,
Lietuvininkų g.10,
Šilutė
UAB „Ventės
turizmo centras“

Šarūnas Laužikas,
a.k. 35311170064,

BĮ Jurbarko rajono
savivaldybės
administracija Dariaus ir
Girėno g. 96, Jurbarkas,
įm. k. 188713933, tel. /
faks. 8-447-70166
UAB „Šilutės vandens
turizmo centras“, įm. k.
302332851,
Kintai, Šilutės raj. tel. /
faks. 8-441-47339

BĮ Kauno rajono
savivaldybės
administracijos
Kulautuvos seniūnija,
įm. k. 188645247,
Poilsio g. 5, Kulautuva,
Kauno r., tel. 8-37543223, faks. 8-37543323
BĮ Kauno savivaldybės
administracijos Vilkijos
seniūnija, įm. k.
188646534, Kauno g.
37, Vilkija, Kauno raj.,
tel. 8-37-556332, faks.
8-37-55677

VĮ „Vidaus vandens
kelių direkcija“,
Raudondvario pl. 113,
Kaunas, įm. k.
132090926, tel. 8-37322844, faks. 8-37328341
Nemuno deltos
regioninio parko
direkcija, Lietuvininkų
g.10, Šilutė
UAB „Ventės turizmo
centras“

Šarūnas Laužikas, a.k.
35311170064, Ventės
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Kintų sen.,
Šilutės raj.
22

2005-01-28

„Dreverna“,
Drevernos km.,
Klaipėdos raj.

23

2014-03-26

„Kauno Žalgirio
Jachtklubas",R.
Kalantos g. 124,
Kaunas

įlaipinimui į laivą
ir išlaipinimui iš
laivo
Krovinių
pakrovimui iškrovimui,
keleivių
įlaipinimui ir
išlaipinimui iš
laivo
Mišri

Ventės km. Šilutės
raj.

km. Šilutės raj.

UAB „Kuršių
marios“, įm. kodas
– 163311567,
Drevernos km.,
Šilutės raj., tel. 846-421018

UAB „Kuršių marios“,
įm. kodas – 163311567,
Drevernos km., Šilutės
raj., tel. 8-46-421018

BĮ-UAB "Kauno
Žalgirio
jachtklubas", R.
Kalantos g. 124,
Kaunas, įm. k.
110643241, tel. 8698-71786
Šaltinis: Lietuvos saugios laivybos administracija

BĮ-UAB "Kauno Žalgirio
jachtklubas", R.
Kalantos g. 124,
Kaunas, įm. k.
110643241, tel. 8-69871786

Vakarinėje Kuršių marių dalyje uostai yra labiau išvystyti, čia veikia Nidos uostas,
Juodkrantės prieplauka, Klaipėdos jachtklubo prieplauka Smiltynėje. Rytinėje Kuršių
marių pusėje yra Klaipėdos jachtų uostas (Pilies uostas).
Vertinant bendrai, Lietuva pagal pramoginių laivų infrastruktūros išvystymo lygį
gerokai atsilieka nuo kaimyninių šalių. Pramoginių laivų aptarnavimo infrastruktūra taip
pat nėra pakankamai išvystyta (pvz., šalyje nėra pakankamai degalinių pramoginiams
laivams). Tačiau yra pastebimas vidaus vandenų laivų infrastruktūros gerėjimas.
Smalininkų uosto statyba leistų ženkliai pagerinti pramoginių laivų
infrastruktūrą šalyje – vertinant tiek kiekybinius, tiek kokybinius parametrus.
Atsižvelgiant į Smalininkų vandens uosto paskirties detalizavimu, svarbiausios
tikslinės vartotojų grupės yra:
 mažieji, pramoginiai, sportiniai laivai;
 tarnybiniai ir pan. laivai.

3.3. Pramoginė – sportinė laivyba Lietuvoje
Lietuvos saugios laivybos administracijos duomenimis, 2014 m. sausio 1 d.
Lietuvoje buvo užregistruota 68,1 tūkst. vidaus vandenų transporto priemonių. Mažieji,
pramoginiai ir asmeniniai laivai tame skaičiuje sudaro 98,0 proc. (arba 66,7 tūkst.),
buriniai laivai – 1,5 proc. (1030) ir kiti laivai – 0,5 proc. (355). 80 proc. mažųjų,
pramoginių ir asmeninių laivų yra nesavaeigiai, 20 proc. – savaeigiai.
Per pastaruosius penkerius metus, kasmet užregistruojama apie 4-5 tūkst. naujų
vandens transporto priemonių ir lyginant su 2003 m. bendras vidaus vandenų transporto
priemonių parkas šalyje padvigubėjo. Pramoginės laivybos populiarumo augimą rodo ir
kasmet augantis naujų pramoginių laivų laivavedžių skaičius, pvz., 2013 m. pramoginių
laivų laivavedžių egzaminus išlaikė beveik 15 proc. daugiau asmenų nei 2012 m.
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Pramoginė–sportinė laivyba šalyje dar tik vystosi, augant šios veiklos
populiarumui, auga poreikis ir reikalavimai infrastruktūrai. Sunku tiksliai įvertinti, kiek ir
kokios būklės yra šiai veiklai skirtų infrastruktūros objektų, tačiau bendras vertinimas iš
vartotojų pusės yra neigiamas – Lietuvoje esanti pramoginių laivų infrastruktūra
nepatenkina paklausos nei kiekybiniu, nei kokybiniu požiūriu.
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos (toliau – VVKD) duomenimis, Lietuvoje yra 12
stacionarių uostų/prieplaukų ir 14 mobilių prieplaukų, skirtų vidaus vandenų transporto
priemonėms. Nors dauguma stacionarių uostų/prieplaukų yra pajūrio rajonuose (8 iš12),
tačiau tik prieplaukos įrengtos Nidoje, Juodkrantėje ir Klaipėdoje (Klaipėdos Pilies jachtų
uostas, Klaipėdos jachtklubas Smiltynėje) turi tiesioginį priėjimą prie Kuršių marių.
Drevernos, Uostadvario, Rusnės ir Šilutės uostai/prieplaukos yra išsidėstę ant upių
krantų, tačiau atstumas iki Kuršių marių yra nedidelis.
Nemuno atšakoje nuo Kauno hidroelektrinės užtvankos iki Nemuno žiočių yra
pakankamai priimtinas atstumas įvairialypiam turistiniam maršrutui, kuris suteikia
galimybe išlipti konkrečioje prieplaukoje, pasigrožėti aplinka, žymiomis konkrečios
vietovės ar savivaldybės vietomis. Baigiant maršrutą Junesco saugomoje Kuršių
Nerijoje. Tačiau nė vienoje savivaldybėje (išskyrus Šilutės) nėra bent jau minimalios
tokiam vandens turizmui infrastruktūros, maitinimo vietų, kito turizmui būtino serviso.
Įrengus Smalininkų uostą būtų sukurta moderni vidaus vandens kelių
infrastruktūra, kuri leistų atgaivinti keliones vidaus vandens keliu (Nemunu) bei pritraukti
investicijas į Jurbarko rajoną.

3.4. Pramoginių laivų uostų patrauklumą nulemiantys veiksniai
Uosto veiklos sėkmę nulemia jo patrauklumas potencialiems klientams. Remiantis
kitų šalių sėkmingai veikiančių pramoginių laivų uostų patirtimi, siekiant patenkinti
klientų poreikius, pilnai išvystytame uoste turi būti:
 įgulos aptarnavimo paslaugos: elektros, vandens tiekimas, higieninės
patalpos, ryšių infrastruktūra, kt.
 laivo aptarnavimo paslaugos: degalų tiekimas, atliekų šalinimas,
saugojimas žiemos metu, iškėlimas, slipas, transportavimas, kt.
 galimybių apsirūpinti būtiniausiomis prekėmis/paslaugomis užtikrinimas:
prekyba, paštas, bankai, maitinimas, vaistinės, kt.
 laisvalaikio/pramogų
infrastruktūra:
turizmo
informacijos
centrai,
automobilių/dviračių nuoma, apgyvendinimas, pramoginiai objektai, kt.
Įgulos ir laivo aptarnavimo paslaugos yra pagrindinės paslaugos, kurios turi būti
teikiamos mažųjų pramoginių laivų uostuose. Kitos paslaugos yra papildančios ir turi
didesnę reikšmę uosto pasirinkimui arba viešnagės uoste trukmei. Mažųjų pramoginių
laivų uostuose pagrindinės ir svarbiausios paslaugos yra laivo ir įgulos aptarnavimas,
tačiau tuo pat metu, tai yra paslaugos teikiančios mažiausiai pridėtinės vertės.
Aukštesnę pridėtinę vertę teikia paslaugos, susiję su laisvalaikio ir antžeminėmis
paslaugomis.
12 lentelėje pateikti tyrimo, kuriame dalyvavo 65 Baltijos jūros uostai, rezultatai,
parodantys, kokios paslaugos yra teikiamos sėkmingiausiai (pagal pelningumą)
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veikiančiuose uostuose. Jūros uostai ir vidaus vandenų uostai yra skirtingi pagal savo
pobūdį, tačiau pagrindinė infrastruktūra turi tokią pačią reikšmę vertinant teikiamų
paslaugų kokybę ir poreikį.
15 lentelė. Jūros uostų teikiamų paslaugų vertinimas
Sėkmingiausiai veikiančių uostų dalių, kuriose teikiamos išvardinto paslaugos:
100 proc.
80 – 100 proc.
60 – 80 proc.
40 – 60 proc.
 Elektra
 Apgyvendinimas
 Skalbimo mašina
 Skalbinių
džiovinimas
 Vanduo
 Maitinimas
 Degalų kolonėlė
 Slipas
 Tualetas
 Apsipirkimas
 Iškėlimas
 Remontas
 Dušas
 Poilsis/pramogos
 Nuoma
 Atliekų šalininmas
 W-LAN
 Uosto valymas
 Dujų butelių
 Automobilių
priėmimas
stovėjimo aikštelės
 Dviračių nuoma
Šaltinis: PLANCO Consulting GmbH Schwerin Benchmarking Study for Marinas at the
Baltic Sea Coast.

Paslaugos ir regiono, kuriame yra uostas, išvystymas ir infrastruktūra daro įtaką
uosto patrauklumui. Vertinant teritorijos patrauklumą pramoginių laivų uosto statybai,
atsižvelgiama į šiuos pagrindinius faktorius:
 antžeminės paslaugos, išvystyta socialinė infrastruktūra (apgyvendinimas,
maitinimas);
 teikiamos specifinės paslaugos jachtininkams;
 teikiamos saugojimo, priežiūros ir remonto paslaugos;
 yra netoli pagrindinių urbanistinių centrų;
 yra netoli turizmo traukos objektų.
Vertinant Smalininkų patrauklumą, teigiamas veiksnys yra nedidelis atstumas nuo
turizmo traukos objektų (Jurbarko rajono rekreacinės teritorijos). Tačiau Smalininkų
turizmo infrastruktūra šiuo metu yra nepakankamai išvystyta, todėl siekiant padidinti
uosto patrauklumą bus reikalingos investicijos į maitinimo, apgyvendinimo, pramogų
objektus.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rajono charakteristikos (arba rinkos
charakteristikos) yra mažiau svarbios priimat sprendimus dėl uosto statybos, nei
ekonominiai ir aplinkosauginiai veiksniai. Jei teritorija yra tinkama uosto statybai
ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu, tik labai retais atvejais yra nerekomenduojama
uosto statyba vien dėl nepakankamai išvystytų ar nepalankių rinkos veiksnių.
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4. SMALININKŲ VANDENS UOSTO PLĖTROS PASIŪLYMAI
Siekiant didinti Smalininkų miesto patrauklumą turistams ir gerinti gyvenimo bei
poilsio sąlygas vietos gyventojams, siekiama pritaikyti Smalininkų miesto turimus
išteklius vandens uosto plėtrai. Smalininkų vandens uosto plėtra – tai didelis potencialas
turizmui plėtotis. Smalininkų miesto bei Jurbarko rajono urbanistinės struktūros
elementų, bei gamtinių karkasų elementų pritaikymas turizmui bei viešiesiems
poreikiams sudaro sąlygas organizuoti kultūrinio turizmo, dalykinio turizmo, rekreacines
veiklas ir skatina regiono plėtrą. Sutvarkytos bei turizmui Smalininkų vandens uostą bus
sukurtas turistinės traukos centras, sudarytos sąlygos laisvalaikio praleidimui, jame
galės būti organizuojami renginiai, didės regiono turistinis patrauklumas, formuosis
turistų srautai, didės darbo vietų skaičius bei inesticijos Smalininkų mieste bei visame
Jurbarko rajone.
Smalininkų vandens uostas yra vienas iš svarbiausių konkurencinių pranašumų,
siekiant pritraukti turistus ir padidinti ekonominę turizmo naudą.
Įvertinus Smalininkų miesto susiklosčiusį užstatymą, reljefą, vandens išteklius,
išnagrinėjus galimybes plėtoti teritorijas (maitinimo įstaigų, uosto įrengimo jachtų
laikymo angarų įrengimo, paplūdimio, pėsčiųjų ir dviračių takų atsiradimo bei
sutvarkymo nagrinėjamoje teritorijoje) siūlomi sprendiniai padėsiantys formuoti
Smalininkų uosto plėtrą, tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei
formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją.
Siekiant įvertinti Smalininkų vandens uosto plėtros įgyvendinimo alternatyvas p
ateikiami 2 Smalininkų vandens uosto plėtros priemonių paketai (sąmatos ir
grafinis pateikimas) su projektiniais pasiūlymais užtikrinančiais Jurbarko rajono
išskirtinumą, skatinantys gamtos ir kultūros išteklių darnų panaudojimą, įvertinant
ekonominį ir socialinį gyvybingumą.
BENDRIEJI DUOMENYS
Smalininkų vandens uosto plėtros galimybių studijos architektūrinės, teritorijų
planavimo dalies tikslai yra šie:
 Įvertinant susiklosčiusį užstatymą, reljefą, rekreacinių, vandens išteklius,
suformuoti Smalininkų vandens uosto plėtros galimybes;
 Išnagrinėti galimybes plėtoti Smalininkų vandens uosto gretimybes (naujo
viešbučio, maitinimo įstaigų, uosto administracinio pastato atsiradimo,
maudyklos, pėsčiųjų ir dviračių takų atsiradimo bei sutvarkymo, vidutinio
verslo, miestelio teritorijos aptarnavimo, paslaugų, turizmo ir sporto
infrastruktūros galimą plėtojimąsi ir bendro naudojimo teritorijas
nagrinėjamoje teritorijoje);
 Tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti
architektūrinę erdvinę kompoziciją.
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ESAMA SITUACIJA
Smalininkų miestelis yra šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, Jurbarko rajone, pačiame
pasienyje su Rusijos federacijos respublika. Smalininkai kaip ir didžioji dalis Jurbarko
rajono urbanistinio vystymo centrų– miestų, miestelių koncentruojasi prie krašto
autokelio 141 Klaipėda – Jurbarkas - Kaunas, kuris rytų– vakarų kryptimi kerta Jurbarko
rajoną. Lietuvos Bendrajame plane šis kelias įvardintas kaip pirmo lygmens 1C
kategorijos urbanistinio vystymo ašis. Dėl savo padėties pasienio zonoje prie Nemuno
Smalininkai išskiriami kaip galimai reikšmingas mažas miestas.
Tauragės apskrities bendrajame plane vystoma rekreacinių teritorijų sistema,
kurioje tarpe kitų išskirtas ir Smalininkų– Viešvilės – Rambyno rekreacinis rajonas.
Pagrindinėmis Tauragės apskrities rekreacinių vietovių formavimo bei vystymo kryptimis
numatyta laikyti: a) bendrąjį turizmą, b) pažintinį turizmą, c) poilsį gamtoje/kaime, d)
pramoginę rekreaciją, e) sportinę rekreaciją, f) kurortinį (sanatorinį) gydymą.
Smalininkų miesto teritorijos struktūrą sudaro miesto planinė ir erdvinė struktūra,
pagrindinių miesto funkcinių zonų išsidėstymas ir tarpusavio ryšiai bei charakteringos
miesto morfostruktūros elementų įvairovė. Miesto erdvinę struktūrą siekiama vystyti
sudarant optimalų balansą tarp urbanizuotų ir laisvų erdvių, saugant vertingą
kraštovaizdį.
Smalininkuose nepakankamai yra įsisavintos rekreacinės teritorijos. Dominuoja
gamtinio karkaso elementai; teritorijos, kuriose dominuoja želdiniai, miškai, atskirieji
želdynai, vandenys. Palaikoma rekreacinė funkcija.
ATSIRIBOJIMAI
Vertinant Smalininkų vandens uosto plėtros pasiūlymus atsiribojama nuo
degalinės laivams įrengimo, kaip neatsiperkančios investicijos. Nors degalinės poreikis
ir yra realus, kadangi plaukiant vandens keliu Kaunas – Nida Smalininkų vandens uoste
būtų galima papildyti degalų atsargas ir tai Smalininkų vandens uostą darytų
patrauklesnį lankytojams, tačiau nuo šių investicijų šioje galimybių studijoje yra
atsiribojama. Degalinė galėtų būti įrengiama privataus verslo iniciatyva.

4.1.

I alternatyva

Pateikiama I priemonių paketo sąmata ir vizualizacija.
16 lentelė. Numatomų 1 priemonių paketo sąmata.
Darbų pavadinimas
Rekonstruojama vandens matavimo stotis
Uosto statinių vandens pylimo sutvirtinimas
Vandens dumblo valymas, šlaitų formavimas
Prieplauka (prieplaukos kranto dalies,
plaukiojančios dalies ir jas jungiančio tiltelio
statyba)
Jachtų uždaras angaras

Mato
vnt
kv.m
m
kv.m
m

Kiekis
25
600
30000
200

Vnt
kaina
3050
322
700
1280

VISO Lt be
PVM
76250
193200
21000000
256000

kv.m

100

1660

166000
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Atvira jachtų laikymo vieta (metalinės
konstrukcijos)
Administracijos pastatas
Maudykla 100 m x 30 m.(maudyklos ir
stovyklavietės įrengimas bei sutvarkymas)
Lauko kavinė
Automobilių stovėjimo aikštelės
Pontoninis plaustas su maitinimo įstaiga
Dviračių ir pėsčiųjų takai
Informaciniai stendai
Eismo, įspėjamieji ženklai, nuorodos
Želdiniai, reakreacinių želdynų sutvarkymas
Vejų atstatymas
Gerbūvio atstatymo darbai
Viso statybos darbai
Inventorizacijos išlaidos
Darbų pridavimo organizavimas, projekto
vykdymo priežiūra
Techninis ir darbo projektas
Užsakovo rezervas

vnt

10

4800

48000

kv.m
kv.m

100
3000

2820
12

282000
36000

kv.m
kv.m
kv.m
m
vnt
vnt
kv.m
kv.m
kv.m

30
45000
40
3250
8
18
4000
8000
3000

1800
138
3300
360
4500
600
12
8,6
88

54000
6210000
132000
1170000
36000
10800
48000
68800
264000
30051050
3000
50000

8%
10%
IŠ VISO
PVM 21 proc.
IŠ VISO

2404084
3250813
35758947
7509379
43268326
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Įgyvendinant I priemonių paketą numatoma rekonstruoti Smalininkų uosto statinių
komplekso vandens matavimo stotį (brėžinyje-1), sutvirtinti (rekonstruoti) Smalininkų
uosto statinių komplekso uosto pylimas (brėžinyje-2), pantoninio plausto su maitinimo
įranga įrengimas (brėžinyje-3), numatoma prieplauka (prieplaukos kranto dalis,
plaukiojanti dalis ir jas jungiantis tiltelis (brėžinyje-5), numatomajachtų atvira ir uždara
laikymo vietos (brėžinyje-6), numatomas uosto administracijos pastatas (brėžinyje-7),
sutvarkoma maudykla (brėžinyje-8), numatoma lauko kavinė (brėžinyje-9), automobilių
stovėjimo aikštelė (brėžinyje-10).
Taip pat atliekant vandens uosto plėtros darbus numatoma atlikti vandens dumblo
valymo darbus beišlaitų formavimą, įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, informacinius
stendus, eismo įspėjamuosius ženklus bei nuorodas, bei kt. kraštovaizdžio gerinimo
darbus.

4.2.

II alternatyva

17 lentelė. Numatomų 2 priemonių paketo sąmata
Darbų pavadinimas

Kiekis

Rekonstruojama vandens matavimo stotis

Mato
vnt
kv.m

25

Vnt
kaina
3050

VISO Lt be
PVM
76250

Uosto statinių vandens pylimo sutvirtinimas

m

600

322

193200

kv.m

30000

700

21000000

m

200

1280

256000

kv.m

100

1660

166000

vnt

10

4800

48000

Administracijos pastatas

kv.m

100

2820

282000

Maudykla 100 m x 30 m.(maudyklos ir stovyklavietės
įrengimas bei sutvarkymas)

kv.m

3000

12

36000

Lauko kavinė

kv.m

30

1800

54000

Automobilių stovėjimo aikštelės

kv.m

48000

138

6624000

Pontoninis plaustas su maitinimo įstaiga

kv.m

40

3300

132000

Dviračių ir pėsčiųjų takai

m

3320

360

1195200

Informaciniai stendai

vnt

8

4500

36000

Eismo, įspėjamieji ženklai, nuorodos

vnt

18

600

10800

Želdiniai, reakreacinių želdynų sutvarkymas

kv.m

4000

12

48000

Vejų atstatymas

kv.m

8000

8,6

68800

Gerbūvio atstatymo darbai

kv.m

3000

88

264000

Vandens dumblo valymas, šlaitų formavimas
Prieplauka (prieplaukos kranto dalies, plaukiojančios
dalies ir jas jungiančio tiltelio statyba)
Jachtų uždaras angaras
Atvira jachtų laikymo vieta (metalinės konstrukcijos)

Viso statybos darbai

30490250

Inventorizacijos išlaidos

3000

Darbų pridavimo organizavimas, projekto vykdymo
priežiūra

50000

Techninis ir darbo projektas

8%

2439220
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Užsakovo rezervas

10%

3298247
IŠ VISO

36280717

PVM 21 proc.

7618951

IŠ VISO

43899668
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Įgyvendinant II priemonių paketą numatoma rekonstruoti Smalininkų uosto statinių
komplekso vandens matavimo stotį (brėžinyje-1), sutvirtinti (rekonstruoti) Smalininkų uosto
statinių komplekso uosto pylimas (brėžinyje-2), pantoninio plausto su maitinimo įranga
įrengimas (brėžinyje-3), numatoma prieplauka (prieplaukos kranto dalis, plaukiojanti dalis ir
jas jungiantis tiltelis (brėžinyje-5), numatomajachtų atvira ir uždara laikymo vietos (brėžinyje6), numatomas uosto administracijos pastatas (brėžinyje-7), sutvarkoma maudykla
(brėžinyje-8), numatoma lauko kavinė (brėžinyje-9), automobilių stovėjimo aikštelės
(brėžinyje-10).
Taip pat atliekant vandens uosto plėtros darbus numatoma atlikti vandens dumblo
valymo darbus beišlaitų formavimą, įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, informacinius stendus,
eismo įspėjamuosius ženklus bei nuorodas, bei kt. kraštovaizdžio gerinimo darbus.
Skirtingai nei I alternatyvoje, planuojamos jachtų laikymo vietos, uosto administracijos
pastatas bei automobilių stovėjimo aikštelė planuojama atokiau nuo paties Smalininkų uosto.
Taip pat skirtingai nei I alternatyvoje, planuojama nutiesti daugiau dviračių ir pėsčiųjų takų.

4.3.

Numatomos priemonės

Rekonstruojama vandens matavimo stotis.
Smalininkuose
įrengta
seniausia
Lietuvoje ir pirmoji prie Nemuno vandens
matavimo stotis. Pirmoji matuoklė neišliko.
Dabar yra išlikę akmeniniai „laiptai“, sumūryti
1886 m. kurie buvo naudojami vandens lygiui
matuoti. Šalia matuoklės yra stebėjimo
bokštelis, statytas maždaug 1924-1926 m.
Numatoma
rekonstruoti
vandens
matavimo stotį išsaugant jos istorini palikimą
rekonstruojant
ir
sutvirtinant
laiptus,
atnaujinant matuoklę bei stebėjimo bokštelį.
15 pav. Smalininkų vandens matavimo stotis

Uosto statinių vandens pylimo sutvirtinimas.
Smalininkų vandens uosto statinių pylimą saugant jį nuo žalingo bangų, ledo, vandens
lygio svyravimų, vandens tėkmės, atmosferos kritulių, vėjo poveikių, žemę rausiančių gyvūnų
veiklos, molingo grunto išsipūtimo žiemos metu ir kitų šlaitų deformacijas sukeliančių veiksnių
numatomas uosto statinių vandens pylimo sutvirtinimas. Pirmiausiai nuo jo turi būti pašalinti
krūmai, medžiai, jų kelmai ir šaknys. Nukasus silpną dumblo gruntą atliekami pagrindo grunto
stiprinimo darbai įterpiant į jį stiprinimo medžiagų.
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Vandens dumblo valymas
Siekiant pritaikyti uostą pramoginei laivybai yra būtina atlikti vandens dumblo valymo ir
šlaitų formavimo darbus, siekiant pritaikyti pakrantę uosto veiklai. Gylis švartavimosi
teritorijoje, kaip rekomenduojama Obras Marítimas 1980, privalo užtikrinti mažiausiai 0.5 m
atstumą nuo grimzlės iki dugno, jei laivai yra trumpesni nei 15 m, ir 0.8 m, jei jie ilgesni.
Prieplauka
Atliekant prieplaukos statybos darbus, numatoma atlikti prieplaukos kranto dalies,
plaukiojančios dalies ir jas jungiančio tiltelio statyba.
Plaukiojantys pontonai. Tai yra bendrosios paskirties elementai, kurie palengvina
žmonių perėjimą ir suformuoja dalį laivų švartavimosi aptarnavimo įrangos. Šiuos pontonus
sudaro briauninės sijos, kurios suteikia išilginį tvirtumą, bei karkasinė konstrukcija su
skersiniais paramsčiais ir įstrižomis sąvaržomis, kuri sujungia briaunines sijas ir suteikia
skersinį tvirtumą.

16 pav. Pontoninis tiltas
Konstrukciniai elementai gali būti pagaminti iš aliuminio ar cinkuoto plieno. Smalininkų
uoste, kuris apsaugomas šlaitu, galima naudoti aliuminio konstrukcijas. Tai būtų daug
tvirtesnė sistemą. Cinkuotas plienas yra mažiau atsparus agresyvios aplinkos pažeidimams.
Vandens ir elektros energijos tiekimas vykdomas išilgai pontoninio tilto. Prisijungimo taškus
galima įrengti dėžutėse po nuimamais dangteliais. Viršutinio paviršiaus dalis gali būti
pagaminta iš įvairių medžiagų, tokių kaip mediena, plastmase, metalinės grotelės ar metalo
lakštai. Rekomenduotinas tropinis kietmedis, nes jis plačiai naudojamas, ir yra optimaliai
tinkamas pagal išvaizdą ir kainą.
Pontoniniam tilteliui pastatyti yra naudojami plūdurai, tai dėžės, kurios pagamintos iš
aliuminio, polietileno, stiklo pluošto, betono, kurios užpildytos polistirolu (XPS). Šiuo atveju,
pasirinktos gelžbetoninės plūdės su lygia apdaila. Jose yra sutvirtintos nerūdijančio plieno
sijos, taip pat užpildytos didelio tankio polistirolu (XPS). Jų masė yra didesnė nei kitų plūdžių,
tokiu atveju, pontoninis tiltas tampa stabilesnis.
Laivų švartavimosi apkabos (antelės) yra gaminamos iš korozijai atsparaus lydyto
aliuminio, kuris pritvirtinamas prie briaunos sijų. Pontoninių lieptelių kraštuose turėtu būti
įrengtos apsauginės juostos, kad juos apsaugotų nuo laivų smūgių. Šios apsauginės juostos
gali buti gaminamos iš įvairių medžiagų tokių kaip mediena arba guma.
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17 pav. Laivų švartavimosi apkaba (antelė) ir apsauginė juosta ant plaukiojančio pontoninio
tiltelio
Rekomenduojamas
pagrindinių
pontonų
plotis
pagal
ispanų
reglamentą
(Recomendaciones para Obras Marítimas - ROM) yra 1.2-2.0 metrai, priklausomai nuo laivo
dydžio ir pirštinių tiltelių skaičiaus. Šiuo metu šis plotis daugumoje prieplaukų yra apie 2,5 m
priėjimui ir 3-4 m pagrindiniams farvateriams. 2 metrų pločio elementai turi keturias betonines
plūdes, o 3 metrų pločio elementai turi devynias plūdes. Abiem atvejais plūdės yra užpildytos
XPS, o apsauginės juostos dengtos tropiniu kietmedžiu.
PIRŠTINIAI TILTELIAI
Pirštiniai tilteliai yra plaukiojantys elementai, pritvirtinti prie pontoninių tiltelių. Jie gali
atlikti švartavimosi plūduro funkcijas mažiems vieno variklio laivams. Be to pirštiniai tilteliai
palengvina manevravimą ir keleivių išlaipinimą bei objektų iškrovimą.

18 pav. Prieplaukos pirštiniai tilteliai
Pagrindiniai pirštinio tiltelio konstrukcijos elementai yra metalo profiliai su šoninėmis
juostomis, kurios suteikia išilginį tvirtumą. Rėmą sudaro skersiniai ir įstrižiniai paramsčiai,
kurie sujungia pagrindinius elementus ir suteikia skersinį tvirtumą. Pirštinius tiltelius veikia
skersinės jėgos, kurias jie perduoda takeliams per stiprius elastingus blokus. Todėl
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artimiausiai takelio esantis profilis yra trikampis ir tai gali būti panaudojama, kad būtų
palengvintas krovinių pervežimas.
Galiausiai, kaip ir plaukiojantys pontonai, laivų švartavimosi apkabos (antelės) yra
gaminamos iš korozijai atsparaus aliuminio lydinio, jos tvirtinamos prie pagrindinio
konstrukcijos elemento. Pirštinio tiltelio kraštuose turėtų būti įrengtos apsauginės juostos, kad
juos apsaugotų nuo laivų smūgių.

19 pav. Laivų švartavimosi apkaba (antelė) ir apsauginės juostos, skirtos pirštiniams
tilteliams
Siūloma įrengti pirštinius tiltelius, kurių ilgis 4 m, ir kurie gali būti prailginti, pridedant
elementus. Plotis svyruoja nuo 0.30 m (neprieinamas) iki 1 m. Rekomenduojamas ilgis pagal
ispanų reglamentą (ROM) yra toks pat kaip maksimalus laivo ilgis. Išskirtinais atvejais
leidžiami trumpesni ilgiai (apie 70 prroc. – 80 proc. maksimalaus ilgio). Rekomenduojamas
plotis reglamente yra 0.80 m iki 1.50 m, priklausomai nuo laivo dydžio.
Atsižvelgiant į laivo charakteristiką bei įvairias rekomendacijas, rekomenduojama įrengti
pirštinius tiltelius iš aliuminio konstrukcijų, medinių grindų, polietileno plūdžių, užpildytų XPS,
ir medinių apsauginių juostų.
Naudojant polius plaukiojančių įrenginių pritvirtinimui, horizontalūs poslinkiai praktiškai
lygūs nuliui, tuo tarpu yra išsaugoma galimybė judėti vertikaliai, mažinant svyravimus. Poliai
yra įkalami į dugną atstumu, apskaičiuotu atsižvelgiant į dirvožemio tipą ir numatomą
apkrovą. Su poliais plūduriuojantys elementai yra sujungti standžiais žiedais, kurie suteikia
galimybę jiems judėti vertikalia kryptimi aukštyn-žemyn.

20 pav. Ankeravimo poliai
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Projekto rengimo metu, polių skaičius, jų skersmuo, storis ir ilgis turi būti apskaičiuotas
kiekvienam plaukiojančiam tilteliui. Taip pat skaičiavimais turi būti patikrinta, ar minimalus
pagrindas pakankamas, jei horizontalus dirvožemio sluoksnis susilpnėjęs.
Jei plūduriuojantys elementai turi būti pritvirtinti prie stacionarių konstrukcijų (pvz.,
krantinių), poliai yra pakeičiami HEB profiliais, vertikaliai pritvirtintais prie stacionarių
elementų. Jie turi slankiojančius kronšteinus, pritvirtintus prie plaukiojančių elementų.

21 pav. Vertikalaus metalinio tvirtinimo strypo konstrukcija
Nuleidžiamasis tiltelis sujungia krantą su plaukiojančiais elementais. Jo ilgis kinta
priklausomai nuo vandens lygio pokyčių. Dažniausiai naudojami ilgiai yra 6, 8, 12, 16, 18 ir
20 metrų, o standartiniai pločiai yra nuo 1m iki 2m.

22 pav. Nuleidžiamas tiltelis priėjimui prie plaukiojančio tiltelio
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Jachtų laikymo vietos
Siekiant užtikrinti uosto pilnavertiškumą ir patrauklumą jo lankytojams, siūloma įrengti
100 kv. m. uždarą jachtų laikymo angarą bei 10 vietų atvirą, metalinių konstrukcijų jachtų
laikymo vietą.
Numatoma uosto teritorijoje statyti uždarą angarą, kuriame bus laikomos jachtos.
Numatomas statyti modelis maksimaliai išnaudoja vidaus plotą nenaudodamas polių,
sijų ar kitokių statybos sutvirtinimų. Arkos pagamintos iš aukštos kokybės Galvalumo.
Galvalumas yra Aliuminio, cinko ir silikono mišinys padengtas plienine skarda. Metalas
nekeičia savo pradinės spalvos. Atsparus atmosferos pokyčiams. Numatomas pastato plotis
10 m. Aukštis nuo 3,7 iki 7,3 m, ilgis 10 m.
Administracijos pastatas
Siekiant tinkamos uosto veiklos užtikrinimo siūloma įrengti 100 kv. m. uosto
administracijos pastatą.
Maudykla, lauko kavinė
Vertinant uosto teikiamas galimybes būtina sukurti tinkamą aplinką poilsiautojams,
siekiant pritrukti daugiau turistų ir uosto lankytojų būtina tenkinti jų rekreacinius poreikius,
todėl siūloma įrengti 3000 kv. m. maudyklą ir stovyklavietę bei lauko kavinę, kuri teiktų
maitinimo paslaugas uosto teritorijoje.
Sutvarkant maudyklą planuojama įrengti patogius priėjimus ir privažiavimus prie
vandens, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.
Tvarkant maudyklą turi būti numatytos vaikams maudytis skirtos vietos, pastatytos
šiukšliadėžės, persirengimo kabinos, numatytas gelbėjimo punktas.
Planuojama, kad maudykla pritrauks daug vietinių lankytojų, bei turistų, todėl judrioje
vietoje galima pagalvoti apie praeinantiems žmonėms skirtas paslaugas – jiems siūlyti šviežių
ledų, gėrimų ar užkandžių išsinešti.
Vieša maudykla yra labai svarbi plėtojant viešąją miesto turizmo infrastruktūrą.
Maudykla įsikūrusi strategiškoje miesto vietoje, todėl tikėtinas didelis turistų skaičius.
Lauko kavinė. Vasaros sezono metu planuojama prie maudyklos atidaryti lauko kavinę.
Lauko kavinės įrangą planuojama komplektuoti iš lengvai surenkamų ir išardomų
konstrukcijų.
Lauko kavinės stogas turi būti pritaikytas tiek esant labai saulėtam, tiek niūriam,
lietingam orui. Lauko kavinės planuojamas stogas – modernus tentas. Tentas turi būti
vientisas, įtemptas ant tvirtų metalinių konstrukcijų. Pasirinktas sprendinys puikiausiai atliks
vientiso stogo funkciją.
Kitas svarbus lauko kavinės aspektas – grindys. Lauko kavinė turės medines grindis.
Medinės terasos privalumas – jaukumas ir praktiškumas, lietingu oru – ant jos nesusidaro
balos, nes lietaus vanduo per lentų plyšius subėga po terasa.
Taip pat siūloma įrengti 40 kv. m. pantoninį plaustą su maitinimo įstaiga.
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Pontoninis plaustas su maitinimo įstaiga
Tai alternatyvi visuomeninė transporto priemonė plačiai paplitusi visame pasaulyje,
leidžianti išplėsti vandens turizmo galimybes keliaujant mariomis, ežerais ir upėmis. Skatinat
verslumą, tuo pa čiu ir naujų darbo vietų kūrimą, kuriant nauja turistams bei vietiniams
gyventojams traukos objektą. Smalininkų uoste numatoma pastatyti pontoninį plaustą,
kuriame įsikurtų maitinimo įstaiga.
Numatomas plaustas skirtas pramogoms ir poilsiui ant vandens. Trumpa techninė
charakteristika: ilgis 10,00 m., plotis 10,00 m., aukštis 2,70m. Pontonas pagamintas iš 2 mm
storio plieno lakšto, jo skersmuo: 63 cm. Yra oro slėgio matuokliai Plaustas yra dviejų aukštų,
su varikliu, maksimali keliamoji galia – 2,5 tonos. Pirmame aukšte yra stalai su kėdėmis,
baras, antras aukštas yra skirtas kaitintis saulėje ir grožėtis aplink supančia panorama, arba
tiesiog poilsiauti sėdint ant specialių neperšlampamų sėdmaišių. Priekinėje laivo dalyje yra
numatyta vieta maudytis yra kopelės
išlipti iš vandens, taip pat ten pat yra
galimybė kepti mėsą ant grotelių. Yra
vietinis apšvietimas, audio aparatūra.
Plaustas yra pakankamai greitas, labai
stabilus, lengvai ir efektyviai valdomas.
Plaustas vienodai gerai tinka poilsinėms
šeimyninėms
kelionėms,
žvejybai,
nardymui,
įvairiems
pobūviams:
jubiliejams, krikštynoms, bernvakariams,
mergvakariams, gimtadieniams, verslo
susitikimams.
Automobilių stovėjimo aikštelės.
Įvertinus automobilių statymo problemas Smalininkų mieste, siūloma įrengti 2-3
(atitinkamai pirmas ir antras pasiūlymų paketas) automobilių stovėjimo aikšteles uosto
teritorijoje, siekiant išvengti užstatomų miesto gatvių ir daugiabučių gyvenamųjų kiemų.
Dviračių ir pėsčiųjų takai
Per paskutinius dvejus metus pastebimai išaugo dviračiais keliaujančių turistų skaičius.
Manoma, kad tiek Lietuvos jaunimo, tiek užsienio turistų, keliaujančių dviračiais, nuolat
daugės. Smalininkų miesto vandens uosto plėtros potencialą, objektų ir paslaugų esamą
būklę, identifikavus problemas pastebimas viešųjų erdvių sutvarkymo būtinumas bei jų
teritorijų modernizavimas, numatomas poreikis labiau išvystyti dviračių turizmą. Numatyta
atnaujinti ir papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus.
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 su
pavėsinėmis.
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Būtina sutvarkyti viešąsias erdves bei jų teritorijas modernizuoti – atnaujinti ir
papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių takus (1 sprendinių variante 3250 m., 2 sprendinių
variante 3320 m.), išgenėti ir sutvarkyti rekreacinius ir kitus želdinius. Siekiant turizmui
patrauklaus miesto įvaizdžio, būtina išnaudoti laisvas, rekreacijai skirtas teritorijas, kuriose
turi būti gamtinio karkaso elementų išsaugojimas. Želdynus bei želdinius reikia saugoti ir
įveisti. Taip pat būtina išsaugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius.
Želdiniai, rekreacinių želdinių sutvarkymas
Želdynai kartu su statiniais formuoja miesto erdvės struktūrą, praturtina pastatų ir
kompleksų architektūrinę kompoziciją, kuria miesto atviras žaliąsias erdves (parkus, skverus,
rekreacines zonas), formuoja miesto įvaizdį ir jo estetiką, užtikrina jame ekologinį stabilumą ir
sudaro gyventojams geras sąlygas gyventi, dirbti, mokytis ir ilsėtis. Tam tikslui miestuose
kuriama vientisa želdynų sistema. Naudojami esami gamtiniai ištekliai - želdiniai, miškai,
upės ir upelių slėniai, šlaitai, pakrantės ir kitos vertingos gamtos teritorijos; išlaikomi užstatytų
ir atvirų (žaliųjų), gyventojų poilsiui ir sveikatai skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai, taip
pat ekologiniai, funkciniai ir estetiniai ryšiai; išsaugomi esami vertingi želdiniai, saugomos
gamtinės teritorijos įtraukiamos į miesto želdynų sistemą.
Sistemoje turi būti sudaromos prielaidos ugdyti želdinius, plėstis jų rūšinei sudėčiai,
tinkamai eksploatuoti, saugoti nuo degradacijos.
Apsaugoti esami želdymai, įvesti nauji želdynai. Visais atvejais bus maksimaliai
išsaugotos gamtosauginiu požiūriu reikšmingos ir vaizdingos gamtinės teritorijos, išlaikytas
natūralus arba sąlyginai natūralus kraštovaizdžio pobūdis – Nemuno slėnio šlaitai, pakrantės,
slėniai, išraiškingo kalvoto reljefo paplitimo plotai.
Planuojamas įvesti želdinių, bei tvarkomų rekreacinių želdinių plotas – 4000 m2.
.

4.4.

Planuojamos teikti Smalininkų vandens uosto paslaugos ir kainos

Smalininkų uosto statyba leistų ženkliai pagerinti pramoginių laivų infrastruktūrą šalyje –
vertinant tiek kiekybinius, tiek kokybinius parametrus. Smalininkų vandens uoste,
preliminariais duomenimis, gelėtų švartuotis 40 laivų. Šis skaičius priklausomai nuo laivų
dydžio gali kisti.
Atsižvelgiant į Smalininkų vandens uosto paskirties detalizavimą, svarbiausios tikslinės
vartotojų grupės yra:
 mažieji, pramoginiai, sportiniai laivai;
 tarnybiniai ir pan. laivai.
Planuojamos teikti paslaugos Smalininkų vandens uoste numatomos atsižvelgiant į
uosto specifiką. Kadangi uostas bus pritaikomas mažiesiems, pramoginiams bei sportiniams
laivams. Kadangi vandens uosto pagrindinė tikslinė grupė – mažieji laivai, planuojamų teikti
paslaugų kaina vertinama analogu, t.y. Šilutės mažųjų laivų uosto pavyzdžiu.
Smalininkų vandens uoste planuojamos teikti paslaugos:
 laivų švartavimosi vietos;
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laivų saugojimas;
laivų iškėlimas / slipas;
kitos paslaugos.

Preliminarios planuojamų teikti paslaugų kainos (remiantis Šilutės mažųjų laivų uosto
alternatyva):









Ilgalaikio (sezono) švartavimosi Smalininkų vandens uoste (pagal uosto švartavimosi
vietų schemą) nuo 200,00 Lt iki 350,00 Lt mėnesiui.
Ilgesnis (daugiau kaip 24 val.) švartavimasis prie krantinės uosto svečiams –
20Lt/para;
Trumpesnis nei 24 val. švartavimasis uosto svečiams – 3Lt/val.
Vienkartinė slipo paslauga su autotransporto priemonės apsauga – 30Lt/para.
Naudojimasis automobilių stovėjimo aikštelėmis:
Lengvasis automobilis – 1Lt/val.;
Autobusas – 2Lt/val.;
Kita įranga – 0,15Lt/m2/val.
Fekalinių vandenų 1m3 priėmimas iš laivų – 115 Lt.
Tepaluoto vandens 1m3 priėmimas iš laivų – 500 Lt.

4.5.

Smalininkų vandens uosto plėtros reikšmė socialinių ir ekonominiu
aspektu.

Smalininkų vandens uosto plėtra daro teigiamą poveikį smulkiam ir vidutiniam verslui,
kuriam veikti tikslinės priemonės sudarys palankią paslaugų teikimo aplinką ir tuo realiai
įtakos vietovės ekonominį potencialą ir patrauklumą, turizmo plėtotei. Turizmo plėtotės įtakoje
daugėja statybų, laisvalaikio praleidimo traukos objektų taip bus mažinimas Smalininkų
miesto atsilikimas nuo didmiesčių, kuriamos naujos darbo vietos, mažinamas emigruojančių
vietos gyventojų skaičius. Smalininkų uosto plėtra susidaro palankias sąlygas regionui,
turinčiam turtingą gamtinę bei kultūrinę aplinką, plėtoti paslaugų sektorių.
Vandens uosto plėtra gali būti kaip vietinės ekonomikos diversifikavimo įrankis,
padedantis užkariauti naujas rinkas vietiniams produktams, išplečiant ir paįvairinant
gaminamų prekių ir paslaugų asortimentą. Diversifikuojant vietinę ekonomiką sudaromas
platesnis ir stabilesnis ekonomikos pagrindas vietinei bendruomenei. Tokiu būdu palaikomas
egzistuojantis verslas ir paslaugos bei apsaugomas tam tikras pajamų lygis.
Socialinė reikšmė. Smalininkų uosto plėtra taip pat teikia socialinę ir kultūrinę naudą:
atsiranda socialiniai kontaktai tarp vietinių gyventojų ir turistų, išauga kultūrinio paveldo
svarbumo bei apsaugos suvokimas, atsiranda tvirtesni tarpusavio ryšiai tarp vietos gyventojų.
Tai leidžia vietinei bendruomenei vystyti vietinę ekonomiką, gerinti pragyvenimo lygį, tausoti
kultūrinį paveldą bei socialines vertybes. Uosto plėtra skatina krašto kultūrinio savitumo ir
identiteto apsaugos ir didinimo būtinybę, senųjų tradicijų atgijimą. Pagyvėja kultūrinis
aktyvumas, gausėja renginių, švenčių, kultūrinių įvykių. Tai yra vienas iš efektyviausių būdų
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supažindinti kitų šalių turistus su Lietuvos valstybe, papročiais, kultūra, gamta, istorija bei
priminti savo šalies gyventojams seniai užmirštas tradicijas ir gyvenimo būdą. Geras
valstybės kaip kultūringo krašto įvaizdis žymiai palengvina tarptautinės integracijos
galimybes.

5. FINANSAVIMO ŠALTINIŲ ANALIZĖ
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
VVG – Vietos veiklos grupė
Toliau lentelėje pateikiami finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė.
18 lentelė. Finansavimo šaltiniai ir finansavimo tikimybė
Finansavimo šaltinis

Finansavimo
tikimybė
Aukšta

Valstybė

Valstybės biudžetas

Savivaldybė

Savivaldybės
biudžetas

Aukšta

VPSP

Privatus kapitalas

Aukšta

ES parama

ES paramos fondai

Aukšta

5.1.

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 rajono kaimo vietovių
darnioje plėtroje būtų tikslingas

ES struktūrinių fondų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos tikslas gražinti šalį į spartaus ir
tvaraus augimo kelią, mažinti šalies išsivystymo lygio atsilikimą nuo ES šalių vidurkio. Nors
pagrindinis tikslas yra spartesnis, pažangus augimas, kartu siekiama, kad ūkio plėtra būtų tvari ir
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tausiai išteklius naudojanti bei teiktų apčiuopiamai geresnę gyvenimo kokybę visiems šalies
gyventojams. Pastaroji reiškia ne tik didesnį užimtumą, augančias pajamas, bet ir labiau integruotą
visuomenę, kurioje bus gerokai sumažinta skurdo rizika bei socialinė atskirtis. Siekiant užsibrėžto
tikslo reikalinga palaikyti stabilią makroekonominę aplinką, tęsti struktūrines reformas ir
užtikrinti tinkamą finansavimą augimą skatinančioms priemonėms. Europos Sąjungos 2014 –
2020 metų parama apima 11 finansavimo prioritetų. Šių prioritetų veiklos gali būti panaudotos
Smalininkų uosto plėtrai įgyvendinti.
19 lentelė. ES struktūrinių fondų pasiskirstymas pagal veiksmų programos prioritetus
(mln.eurų).
1.

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

✘

2.

Informacinės visuomenės skatinimas (244,04)

✔

Galimos veiklos: viešosios interneto prieigos infrastruktūros atnaujinimo ir jos
panaudojimo gyventojų skaitmeninių gebėjimų plėtrai
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
Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (663,86)

✘

10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas (150,36)

✘

11. Techninė parama (213,35)

✘

9.

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

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

Prioritetas

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

ERPF
SF
ERPF
ESF
JUI
ERPF
ESF

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

5.2.

Fondas

Vietos veiklos grupės „Nemunas“ strategijos įgyvendinimas

VVG „Nemunas” – tai Jurbarko rajono kaimiškoje teritorijoje veikianti partnerystės
organizacija – jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir
valdžios institucijų atstovus, vykdo bendrus veiklos planus, mobilizuoja bei derina vietos
plėtros dalyvių interesus, maksimaliai panaudoja vietos išteklius ir užtikrina regiono ilgalaikes
kaimo plėtros perspektyvas.
VVG misija – sutelkti Nemuno krašto bendruomenę kaimo atnaujinimui.
Pagrindiniai VVG veiklos tikslai – pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti
kaimo plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas
Jurbarko rajone, tuo tikslu siekti organizacijos narių veiklos koordinavimo, atstovauti jos narių
interesams ir tenkinti kitus viešuosius poreikius.
VVG veikla įgyvendinant principą „iš apačios į viršų“ yra nukreipta į vietos gyventojų
problemų ir poreikių suvokimą, naujų tikslų, veiklos krypčių ir veiksmų pasirinkimą.
VVG „Nemunas“ veiklos teritorija apima Jurbarko rajono savivaldybės kaimišką teritoriją
ir Smalininkų miestą, nes jame gyvena mažiau nei 6000 gyventojų. VVG sukurta partnerystės
pagrindu ir yra atvira visoms Jurbarko rajone veikiančioms organizacijoms.
Teritorijos vizija – tai siekiamos ateities vaizdinys, apibrėžiantis laiko ribas ir norimą
pasiekti situaciją; aiškus orientyras, į kurį VVG nusiteikusi kreipti savo energiją ir laiką.
VVG „Nemunas“ teritorija 2020 m. – tai aktyviai ir atsakingai savo gyvenimo gerovę
kuriančios bendruomenės kraštas, įsikūręs šalia vaizdingos Nemuno upės, garsėja savo
etnografine kultūra ir tradiciniu svetingumu. Čia saugomi unikalūs kraštovaizdžiai,
puoselėjamas gausus istorinis paveldas.
Nemuno
krašto
vizijoje
atsispindi teritorijos
plėtrai svarbūs elementai:
bendruomeniškumas ir parterystė, aplinkos tausojimas ir krašto identiteto išlaikymas, jo
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tradicijų puoselėjimas. VVG nuomone tai pagrindiniai aspektai, kuriems įtakos turės
parengtos vietos plėtros strategijos įgyvendinimas.
2009 – 2015 m. VVG „Nemunas“ vietos plėtros strategijoje numatytos priemonės gali
būti panaudojamos siekiant Smalininkų vandens uosto atgaivinimo ir plėtros, kadangi VVG
priemonės yra numatomos kaimo vietovėms, tačiau Smalininkų miestas patenka į VVG
„Nemunas“ teritoriją (jame gyvena mažiau nei 6000 gyventojų).
21 lentelė VVG „Nemunas“ vietos plėtros strategijos prioritetai ir priemonės.
I prioritetas. KAIMO GYVENTOJŲ VERSLUMO UGDYMAS
1.1 priemonė. Bendruomenių verslo iniciatyvų įgyvendinimas

✔

1.2 priemonė. Krašto rinkodaros priemonių įgyvendinimas

✔

II prioritetas. JURBARKO KRAŠTO VIEŠOJO GYVENIMO STIPRINIMAS IR
GYVENIMO KOKYBĖS KAIME GERINIMAS
2.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra

✔

2.2 priemonė. Viešojo gyvenimo skatinimas, puoselėjant krašto savitumą, stiprinant vietos

✔

gyventojų solidarumą ir mažinant socialinę atskirtį

5.3.

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė

Įvairiose šalyse viešojo ir privataus sektorių partnerystės (angl. public private
partneship) sąvoka skiriasi. Plačiąja prasme - tai viešojo ir privataus sektorių
bendradarbiavimas, įgyvendinant infrastruktūros projektus viešosioms paslaugoms teikti.
2010 m. LR Seimo priimtas LR investicijų įstatymas VPSP sąvoką apibrėžia taip: tai
valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto teisės aktais nustatyti
bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos
funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai
vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas teisės aktais nustatytą atlyginimą.
VPSP Lietuvoje turi istorinę praeitį: dar XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje koncesijų su
privačiais užsienio investuotojais pagrindu Kaune buvo pastatyta ir eksploatuota Petrašiūnų
elektrinė, Žaliakalnio funikulierius, organizuota degtukų gamyba bei prekyba. Tačiau pirmąją
koncesija Lietuvoje laikoma 1887 m. sudaryta sutartis, pagal kurią laikinojoje sostinėje buvo
įrengtas arkliais kinkomas tramvajus.
1996 m. LR Seimas priėmė LR koncesijų įstatymą, kurio pagrindu įvairių Lietuvos
miestų ir rajonų savivaldybių administracijos su verslo įmonėmis įgyvendino ar šiuo metu
įgyvendina daugelį įvairių VPSP projektų. Koncesijos iki šiol mūsų šalyje išlieka
populiariausias VPSP būdas.
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2008 m. LR Seimas patvirtino Penkioliktosios LR Vyriausybės programą, kurioje
numatyti šie su VPSP susiję tikslai:



plėsti VPSP, sukuriant jai reikalingas teisines, institucines ir administracines sąlygas
bei korupcijos prevencijos mechanizmą;
skatinti investicijas į viešojo sektoriaus reguliavimui priskirtinas veiklos sritis.

Sutartinė partnerystė - kai bendradarbiavimas vykdomas vien tiktai sutarčių pagrindu
nesteigiant mišrios investicinį projektą įgyvendinsiančios bendrovės.
Sutartinės partnerystės būdai:
Koncesija (pagal Koncesijų įstatymą) taikoma nuo 1996 m. Koncesija - kai viešojo
sektoriaus subjektas suteikia privataus sektoriaus subjektui (koncesininkui) leidimą vykdyti
ūkinę komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra,
atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, teikti viešąsias
paslaugas, valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės turtą (tarp jų eksploatuoti gamtos
išteklius), o koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla
susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas, ir jo atlyginimą už šią veiklą sudaro tik
teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos ar tokios teisės
suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su atlyginimu, mokamu koncesininkui
suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką.
Valdžios ir privataus subjektų partnerystė (pagal Investicijų įstatymą), taikoma nuo 2010
metų. Valdžios ir privataus subjektų partnerystė - kai privatus subjektas valdžios ir privataus
subjektų partnerystės sutartyje nustatytomis sąlygomis investuoja į valdžios subjekto
funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės
turtą ir vykdo tose srityse tam tikrą nustatytą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą
moka valdžios subjektas.
Institucinė partnerystė - kai bendradarbiavimas vykdomas steigiant bendro kapitalo
(privataus ir viešojo) bendrovę.
Galima institucinės partnerystės forma:
Mišraus kapitalo įmonių steigimas (pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymą) – kai konkrečiai veiklai vykdyti steigiamas mišraus
kapitalo juridinis asmuo ir valstybės ar savivaldybių turtas yra investuojamas kaip viešojo
sektoriaus įnašas į bendros įmonės kapitalą.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų sėkmė iš esmės priklauso nuo šalių
sugebėjimo kiekvienu konkrečiu atveju tinkamai įvertinti šios partnerystės taikymo
efektyvumą bei pasirinkti teisingą formą. Viešojo sektorius subjektas, prieš priimdamas
sprendimą dėl partnerystės taikymo tikslingumo, turi atidžiai įvertinti bei ekonominiais
skaičiavimais pagrįsti numatomą naudą, efektyvumą ir galimas grėsmes.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės privalumai:
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užtikrinamos reikiamos investicijos į viešąjį sektorių bei efektyvesnis valstybės
lėšų valdymas;
užtikrinamas savalaikis ir kokybiškesnis viešųjų paslaugų teikimas;
dauguma atvejų investiciniai projektai įgyvendinami nustatytu laiku bei
nereikalauja nenumatytų papildomų viešojo sektoriaus išlaidų;
privataus sektoriaus subjektui suteikiama galimybė užsitikrinti ilgalaikes pajamas;
vykdant partnerystės projektus, panaudojami privataus sektoriaus gebėjimai ir
patirtis;
tinkamai paskirsčius rizikas, mažinamos išlaidos joms valdyti;
dauguma atvejų turtas, sukurtas pagal partnerystės sutartis, gali būti apskaitomi
ne viešojo sektoriaus balanse.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės trūkumai:






sukurta infrastruktūra ar paslaugos gali kainuoti brangiau;
nukeliant su partnerystės projektu susijusius viešojo sektoriaus mokėjimus į
ateitį, gali būti neigiamai įtakojami vėlesnių laikotarpių viešojo sektoriaus
fiskaliniai rodikliai;
paslaugų pirkimas taikant partnerystę, trunka ilgiau ir kainuoja daugiau lyginant
su tradiciniais viešaisiais pirkimais;
partnerystės projektų sutartys yra ilgalaikės, sudėtingos bei santykinai
nelanksčios, kadangi sunku numatyti ir įvertinti visus veiksnius, galinčius ateityje
įtakoti numatomos veiklos vykdymą.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė 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
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palankiausio viešajam sektoriui pasiūlymo, ginti viešąjį interesą, šie gebėjimai įgauna
ypatingą reikšmę.
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IŠVADOS
Pagal Smalininkų bendrąjį planą (patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-2) kurortinio statuso teritorijų
perspektyva rajone sietina su Smalininkų miesto bei Viešvilės kaimo gyvenvietės
galimybėmis siekti kurortinės teritorijos statuso. Tokiose kurortinėse vietovėse kaip
Smalininkai ir Viešvilė, bei jų artimoje aplinkoje, tikslingas yra paplūdimio, želdynų, miško
parkų, viešbučių, svečių namų, turizmo informacijos centrų, turizmo kompleksų, motelių,
kempingų, jaunimo nakvynės namų, sporto aikštynų, golfo laukų ir kitų panašaus pobūdžio
rekreacinės infrastruktūros objektų kūrimas pagal regiono, savivaldybės ar rekreacinių
teritorijų strateginiuose, specialiuosiuose ir detaliuosiuose planuose numatytas vystymo
kryptis ir sprendinius.
Pagal Smalininkų miesto struktūros vystymo principus, saugant esamą fizinę aplinką,
reikia pritaikyti ją kintantiems poreikiams. Reikia pertvarkyti neefektyviai naudojamas centro
teritorijas. Tai turėtų įnešti aktyvumo į miesto centrą. Miesto gatvių tinklas yra funkciškas ir
puikiai veikia, todėl siūlant Smalininkų vandens uosto plėtojimą, gatvių tinklas yra
išsaugomas, jį papildant keliomis naujomis gatvių atkarpomis. Jos būtinos naujai užstatomų
teritorijų su susiklosčiusia infrastruktūra susisiekimui užtikrinti. Būtina sutvarkyti viešąsias
erdves bei jų teritorijas modernizuoti – atnaujinti ir papildomai įrengti pėsčiųjų bei dviračių
takus (1 sprendinių variante 3250 m., 2 sprendinių variante 3320 m.), išgenėti ir sutvarkyti
rekreacinius ir kitus želdinius. Siekiant turizmui patrauklaus miesto įvaizdžio, būtina išnaudoti
laisvas, rekreacijai skirtas teritorijas, kuriose turi būti gamtinio karkaso elementų
išsaugojimas. Želdynus bei želdinius reikia saugoti ir įveisti. Taip pat būtina išsaugoti gamtinį
kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius išteklius.
Miesto viešosios erdvės turi būti saugios, komfortiškos ir kokybiškos. Smalininkų
vandens uosto teritorijoje ir jo prieigose numatomas planuojamų ir esamų miesto žaliųjų plotų
kokybinis pagerinimas, sukuriant privalomą rekreacinę infrastruktūrą.
Pagal parengtą Smalininkų bendrąjį planą užstatyti suplanuotose teritorijose numatomi
vandens valymo, gilinimo bei šlaitų tvirtinimo darbai, vandens uosto statinių vandens
matavimo stoties rekonstrukcija, vandens uosto statinių vandens pylimo sutvirtinimas,
prieplaukos (prieplaukos kranto dalies, plaukiojanti dalies ir jas jungiančio tiltelio) statyba,
laikinosios lauko kavinės pastatymas, maudyklos ir stovyklavietės įrengimas bei
sutvarkymas, pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimas, vandens uosto administracinio pastato bei
jachtų sandėliavimo atviros ir uždaros vietų statybą. Taip pat numatytos automobilių
stovėjimo aikštelės.
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PRIEDAI
Preliminari Smalininkų uosto ir jo statinių vizualizacija:
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