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ĮVADAS 

Kybartų miesto bendrojo plano (toliau - Bendrojo plano) rengimo darbai yra vykdomi 

įgyvendinant projektą „Kybartų miesto bendrojo plano parengimas―, kuris yra finansuojamas 

Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 

2007—2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programą. 

Bendrojo planavimo organizatorius yra Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracijos direktorius (S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, interneto tinklalapis 

www.vilkaviskis.lt). Bendrojo plano rengėjas yra UAB „Lyderio grupė― (Ukmergės g. 222, 

Vilnius). Bendrasis planas yra rengiamas remiantis 2011 m. liepos 11 d. paslaugų pirkimo 

sutartimi Nr. VPS-83. 

Bendrojo planavimo objektas — 566,5 ha teritorija Kybartų mieste (esamose 

administracinėse ribose – 466,5 ha, šalia miesto esančiose kaimo vietovėse – 100,0 ha). 

Bendrojo plano rengimo teisinį pagrindą uţtikrina Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2011 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. B-TS-1287 „Dėl Kybartų miesto teritorijos bendrojo 

plano rengimo―. Kybartų miesto bendrojo plano darbų programa yra patvirtinta 2010 m. 

lapkričio 17 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-

ĮV-961. Planavimo programoje yra numatyti tokie Bendrojo plano tikslai ir uţdaviniai: 

1) suformuoti miesto teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, 

naudojimo ir apsaugos prioritetus, atlikti miesto teritorijos funkcinį zonavimą, 

patikslinti miesto teritorijos ribas ir nustatyti miesto teritorijos įtakos zonas; 

2) tobulinti susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę 

erdvinę kompoziciją; 

3) numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti 

bendro naudojimo, apsauginių ţeldynų ir rekreacinių teritorijų sistemą; 

4) plėtoti inţinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą 

infrastruktūrą; 

5) nustatyti teritorijas, kuriomis privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, 

nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose 

apribojimus; 

6) numatyti priemones, uţtikrinančias racionalų gamtos išteklių naudojimą, 

kraštovaizdţio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, 

gamtos ir kultūros paveldo objektams išsaugojimą; 

7) rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams 

reikalingų objektų statybai; 

8) numatyti planuojamos teritorijos uţstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; 

9) pagal bendrus vyraujančius poţymius išdėstyti planuojamos teritorijos dalis ir 

nurodant pagrindinę tikslinę ţemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir/ar 

pobūdį. 

Kybartų bendrojo plano programoje taip pat yra nurodoma, kad parengti Kybartų 

miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniai leis naujai paţvelgti į tai, kurių teritorijų 

specialiuosius, detaliuosius ar kitus projektus reikėtų rengti. Bendruoju planu miesto 

teritorijai yra nustatyti vieningi, atitinkantys galiojančius teisės aktus ţemės naudojimo ir 

tvarkymo reglamentai: reţimai, veiklos apribojimai, parengta koordinuota gyvenamosios 

teritorijos plėtros sistema. 

http://www.vilkaviskis.lt/
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1. URBANISTINĖ APLINKA 

1.1. PLANAVIMO SĄLYGOS 

Kybartų miesto teritorijos bendrasis planas rengiamas pagal šias planavimo sąlygas: 

1) Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Marijampolės 

teritorinio padalinio planavimo sąlygas Nr. 26, išduotas 2010 m. spalio 27 d.; 

2) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos planavimo 

sąlygas Nr. PS-296, išduotas 2010 m. spalio 26 d.; 

3) UAB „Litesko― filialo „Vilkaviškio šiluma― planavimo sąlygas Nr. 1185,  

išduotas 2010 m. lapkričio 10 d.; 

4) AB „Lietuvos dujos― Kauno filialo planavimo sąlygas Nr. G-1961, išduotas 2010 

m. lapkričio 3 d.; 

5) Rytų skirstomųjų tinklų (2012 m. – AB „LESTO―) technines sąlygas Nr. 30350-

10-00265,  išduotas 2010 m. lapkričio 2 d.; 

6) Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus planavimo 

sąlygas Nr. (5D-2)-490, išduotas 2010 m. lapkričio 3 d.; 

7) AB „TEO LT― planavimo sąlygas Nr. T-10/1188, išduotas 2010 m. lapkričio 2d.; 

8) AB „Lietuvos energija― (2012 m. – AB „LITGRID―) planavimo  sąlygas Nr. SD-

7419, išduotas 2010 m. spalio 29 d.; 

9) UAB ―Kybartų darna― planavimo sąlygas Nr. 59, išduotas 2010 m. lapkričio 18 

d.; 

10) UAB ―Vilkaviškio vandenys‖ planavimo sąlygas Nr. SD-386, išduotas 2010 m. 

spalio 25 d.; 

11) Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygas Nr. 

MRS-1733, išduotas 2010 m. spalio 29 d.; 

12) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 

ministerijos planavimo sąlygas Nr. (21)-14-5137, išduotas 2010 m. lapkričio 4 d.; 

13) AB „Lietuvos geleţinkeliai―  planavimo sąlygas Nr. 2-5586, išduotas 2010 m. 

lapkričio 15 d.; 

14) Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros planavimo sąlygas Nr. 1.1-1338A, išduotas 

2010 m. lapkričio 18 d.; 

15) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus planavimo sąlygas Nr. 36, išduotas 2010 m. lapkričio 18 d. 

1.2. KYBARTŲ MIESTO SITUACIJA 

Kybartai — miestas Vilkaviškio rajone, esantis 16 km į vakarus nuo Vilkaviškio, prie 

pat sienos su Kaliningrado sritimi (siena eina Lieponos upe). Visiškai greta į rytų pusę nuo 

Kybartų yra ir Virbalio miestas, kuriame gyvena 1176 gyventojai (2011 m. duomenimis). 

Kybartus, Virbalį ir Vilkaviškį jungia magistralinis kelias A7. Kitos artimiausios miestui 

gyvenamosios vietovės yra Bajorai (kelio Nr. 5130 kryptimi), Varpučiai (kelio Nr. 5103 

kryptimi), Kybeikiai (kelio Nr. 186 kryptimi). 

Kybartai yra Kybartų seniūnijos centras. Čia gyvena 5556 gyventojai (2011 m. 

duomenimis). Kybartų miesto plotas — 459,7 ha, iš jo 26 proc. uţima ţemės ūkio 

naudmenos. Bendras planuojamo teritorijos plotas yra 566,5 ha, iš jo 100 ha yra Kybartų ir 
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Daugėlaičių kaimų kadastrinėje teritorijoje. Administraciniu poţiūriu į nagrinėjamą teritoriją 

patenka trys kadastrinės vietovės: Kybartų miestas ir Kybartų bei Daugėlaičių kaimai.  

 

1 pav. Teritorija, kuriai rengiamas Kybartų miesto bendrasis planas 

1.3. KYBARTŲ MIESTAS AUKŠTESNIO LYGMENS BENDRUOSIUOSE 

PLANUOSE 

Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Kybartų ir Virbalio 

miestai kartu yra priskirti „b― kategorijos centrams, kuriems teikiamas kokybinės ir 

kiekybinės plėtros prioritetas. Tai yra antra pagal reikšmę kategorija bendroje Vilkaviškio 

rajono gyvenamųjų vietovių struktūroje. Pats Vilkaviškis yra „a― kategorijos centras. 

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, Kybartų miesto socialinę ir 

ekonominę bazę turi sudaryti esamos ir plėtojamos švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, 

globos ir rūpybos, kultūros įstaigos su tinkamo lygio technine įranga. Mieste turėtų būti 

koncentruojamos materialinės investicijos, apjungiamos lėšos skirtos teritorijos prieţiūrai ir 

inţinerinių sistemų naudojimui. Minimalus tokio miesto kaip Kybartai privalomo institucinio 

aprūpinimo įstaigų sąrašas: mokykla, medicinos ir priešmokyklinės įstaigos, globos ir 

rūpybos tarnybos, gaisrinė, policija, greitoji medicininė pagalba, įvairios techninės 

komunalinės ūkio tarnybos. 
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Kybartų miesto, kaip „b― kategorijos centro, plėtroje privalomąją savivaldybės dalį 

turi sudaryti: 

 Socialinis būstas, kurio dalis bendroje rajono būsto struktūroje turėtų sudaryti 5—

10 %. Šis būstas skiriamas ne vien socialiai remtiniems ţmonėms, bet ir tiems 

vyresnio amţiaus vienišiems gyventojams, kurių būstas kaimuose, vienkiemiuose 

yra nesaugus, sunkiai parduodamas ir kuriems reikalinga parama bei globa. 

 Aukštos kokybės būstas, kuris būtų finansuojamas privačių asmenų (kurių 

specialiu darbu suinteresuoti vietiniai centrai) lėšomis ir kurio statybai 

savivaldybė teiktų paramą, pagalbą ir pan. 

 Inţineriniai tinklai, gatvės, atliekų surinkimo sistemų, jų plėtra, modernizavimas, 

naudojimas ir prieţiūra. 

 Viešojo transporto sistemos vystymas, jos aptarnavimo lygio ir kokybės 

uţtikrinimas. 

 Galimiems investuotojams (pramonė, transportas, sandėliavimas, medicinos, 

prekybos ir kt. paslaugos) parengta pasiūlos investuoti sistema, kurią sudarytų iš 

anksto paruošti objektai (sklypai, pastatai) ir aiškiai apibrėţtos sąlygos bei 

reikalavimai ir t. t. 

 

2 pav. Lietuvos Respublikos bendrojo plano ištrauka 

Gamtinio karkaso struktūroje Kybartai patenka į graţinamo ir gausinamo 

kraštovaizdţio natūralumą atkuriančių elementų kraštovaizdţio formavimo zoną. 

Organizuojant nacionalinę regioninę politiką čia reikalingas gamtinio karkaso formavimo 

rėmimas. 
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Pagal LR teritorijos bendrąjį planą, Kybartų miesto teritorija yra didelio potencialo 

rekreacinėje teritorijoje, per kurią praeina rekomenduojamas nacionalinis maršruto „Lietuvos 

istorijos ir kultūros vėrinys― svarbiausi turistų judėjimo keliai ir regioninis „Suvalkijos parkų 

ţiedas―. 

Transporto infrastruktūros poţiūriu Kybartų miestą kerta pirmo (tarptautinio) rango 

magistralinis kelias (transeuropinio Kretos IX transporto koridoriaus šaka IX D), kuriam iki 

2020 m. plėtra ir modernizavimas nenumatyti. 

Energetinės ir ekoinţinerinėje infrastruktūros srityje Lietuvos Respublikos bendrasis 

planas šalia Kybartų numato naują 500 kV galios aukštos įtampos elektros tinklų oro liniją. 

Šiuo metu netoli Kybartų miesto praeina 110 ir 330 kV esamos oro linijos, kurios sujungtos 

su Rusijos federacijos Kaliningrado srities energetikos sistema. Šios oro linijos kaip ir 

planuojama perspektyvinė linija, nepatenka įplanuojamos Kybartų miesto teritorijos ribas. 

2007 metais parengtame Marijampolės apskrities bendrajame plane Kybartai ir 

Virbalis yra pavaizduoti kaip dvimiestis (plėtros pocentris), esantis ekstensyvios plėtros 

zonoje, kuri jungia pasienio zoną su Marijampole. Pagal šį bendrąjį planą, Kybartai su 

Virbaliu yra naujai plėtojamas rajono lygmens aptarnavimo centras, šiuo metu dar palyginti 

silpnas, tačiau turintis plėtros potencialą. Kybartai ir Virbalis – tai geografiškai artimi, 

ekonomine veikla susiję miestai. Rengiant miestų bendrąjį planą turi būti sudarytos prielaidos 

plėtoti bendrą šių miestų struktūrą, gatvių tinklą, inţinerinę infrastruktūrą, ţeldynų sistemą, 

viešąsias paslaugas, verslo infrastruktūrą, rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams. 

Marijampolės apskrities bendrajame plane zona tarp Kybartų ir Virbalio, šiuo metu 

neurbanizuota, yra vaizduojama kaip intensyvios plėtros zona, tačiau šis sprendinys, kuris 

pašalina fizines ribas tarp miestų, yra abejotinas. 

Minėtame apskrities bendrajame plane svarbiausia Kybartų ir Virbalio plėtros 

kryptimi nurodomas logistikos infrastruktūros ir paslaugų plėtojimas. 

 

3 pav. Kybartai ir Virbalis Marijampolės apskrities bendrajame plane 

Vilkaviškio rajono teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas Vilkaviškio rajono 

savivaldybes tarybos 2008 m. gruodţio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-659 ir įsigaliojo nuo 2009 

m. sausio 1 d. Šiame plane numatomos plėtros teritorijos pietinėje Kybartų dalyje bei šiaurės 
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rytų ir pietinėje Virbalio dalyje. Šiose teritorijose galima keisti ţemės naudojimo paskirtį. 

Pramonės plėtros teritorija yra numatyta tarp Kybartų ir Virbalio, šiaurinėje kelio A7 dalyje.  

 

4 pav. Vilkaviškio raj. BP ištrauka 

1.4. KYBARTŲ MIESTO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI 

Pagal patvirtintą Kybartų miesto bendrojo plano koncepciją numatoma paversti 

Kybartus (kartu su Virbaliu) pasienio infrastruktūros centru, kartu nuosekliai vykdant 

subalansuotą miestų plėtrą su gyvenamosios aplinkos komforto didinimu, infrastruktūros, 

susisiekimo sistemos, ekonominiu miestų plėtojimu. Pasienio centro įvaizdis šiems miestams 

formuojamas neatsitiktinai. Kybartų miestas susikūrė apie pastatytą pasienio traukinių stotį, 

tuo metu aptarnavusią dalį krovinių srauto tarp carinės Rusijos ir vakarų Europos, o šiuo 

metu mieste esantys Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio ir Kybartų geleţinkelio postai, 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Kybartų ir Lieponos uţkardos, Kybartų 

magistralės pasienio kontrolės ir Kybartų geleţinkelio pasienio kontrolės punktai rodo, kad 

Kybartai yra svarbus pasienio miestas su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. 

Šiuo metu Kybartų miesto uţstatymą formuoja dviaukščiai ir triaukščiai pastatai ir 

sodybinio uţstatymo teritorijos. Yra ir nedidelė daugiabučiais pastatais uţstatyta teritorija 

miesto pietvakarinėje dalyje. Planuojamoje teritorijoje urbanizuotas plotas uţima apie 70 

proc. 

Kybartų miesto urbanistinė – architektūrinė kompozicija yra suformuota magistralinio 

kelio A7 (miesto ribose — J. Basanavičiaus gatvė) bei geleţinkelio, kurie kerta miestą rytų –

vakarų kryptimi ir susikerta vakarinėje miesto dalyje netoli Kybartų magistralės pasienio 
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kontrolės punkto, pagrindu. Ryškiausias respektuotinas miesto architektūrinis akcentas yra 

Eucharistinio Išganytojo baţnyčia (arch. Vytautas Landsbergis-Ţemkalnis), pastatyta 1928 m.  

Kybartų miesto teritorijos naudojimas reglamentuojamas nustatant atskirus teritorijų 

naudojimo tipus. Pagal LR Teritorijų planavimo įstatymą, teritorijos naudojimo tipas yra 

bendruosiuose, specialiuosiuose (masteliu 1:2000 ar stambesniu) ir (ar) detaliuosiuose 

planuose, vadovaujantis teritorijų planavimo normomis, numatyta galima pagrindinė tikslinė 

ţemės naudojimo paskirtis, galimi ţemės naudojimo būdai ir, jei numatyta, pobūdis, 

maksimalūs uţstatymo intensyvumo ir uţstatymo tankumo rodikliai ir galimų statyti statinių 

paskirtys. Kartu remiamasi ir nuo 2009 metų LR Aplinkos ministerijos rengiamomis Miestų, 

miestelių ir kaimų (gyvenamųjų vietovių) planavimo normomis. Šiose normose (kol kas dar 

nepatvirtintose) yra pateikti rekomenduojami teritorijų naudojimo tipai.  

Teritorijos naudojimo tipų specifikacija bei teritorinis išsidėstymas ir sudaro Kybartų 

miesto teritorijos bendrojo plano urbanistinių sprendinių esmę. Teritorijos naudojimo tipų 

įvairovė ir parametrai parengti, remiantis Miestų, miestelių ir kaimų (gyvenamųjų vietovių) 

planavimo normomis, ir pritaikyti konkrečiai Kybartų miestui. 

1 lentelė. Teritorijos naudojimo tipai 

Ţymėjimas G-kodas Pavadinimas Aprašymas 

Galimos pagrindinės tikslinės 

ţemės naudojimo paskirtys ir 

naudojimo būdai 

Uţstatymo 

intensyvumas/ 

aukštingumas 

 

nt1 

Mišraus 

uţstatymo 

centrinės 

teritorijos 

Mišraus uţstatymo 

miesto centro ir kitos 

komerciškai aktyvios  

teritorijos, kuriose 

vyrauja komercinė, 

visuomeninė ir 

gyvenamoji statyba 

Kitos paskirties ţemė:  

gyvenamosios teritorijos;  

visuomeninės paskirties 

teritorijos;  

komercinės paskirties objektų 

teritorijos;  

inžinerinės infrastruktūros 

teritorijos;  

bendro naudojimo teritorijos;  

atskirųjų želdynų teritorijos; 

rekreacinės teritorijos. 

 

Konservacinės paskirties ţemė. 

 

Iki 1,0 / iki 17 m 

 

 

Kultūros 

paveldo objektų 

teritorijos 

tvarkomos pagal 

kultūros paveldo 

specialiuosius 

planus 

 
 

 

 

nt20 

 

 

Teritorijos krašto 

apsaugos 

tikslams 

Krašto apsaugos 

teritorija, skirta 

specialiems krašto 

apsaugos tikslams ir 

valstybės sienos 

apsaugai 

Kitos paskirties ţemė: 

Teritorijos krašto apsaugos 

tikslams; 

Inžinerinės infrastruktūros 

teritorijos. 

Pagal šių 

teritorijų 

planavimo 

dokumentus 

 

nt3 

Svarbiausios 

visuomeninės 

teritorijos 

Teritorijos, kuriose 

vyrauja socialinės ir 

visuomeninės svarbos 

objektai (švietimo, 

medicinos, viešo 

administravimo, krašto 

apsaugos) 

Kitos paskirties ţemė:  

visuomeninės paskirties 

teritorijos;  

inžinerinės infrastruktūros 

teritorijos;  

bendro naudojimo teritorijos;  

atskirųjų želdynų teritorijos; 

rekreacinės teritorijos; 

teritorijos krašto apsaugos 

tikslams. 

Iki 1,0 / iki 17 m 

 

nt4 

Kultūros paveldo 

objektų 

teritorijos 

Teritorijos, kuriose yra 

saugomų valstybinės 

reikšmės kultūros 

paveldo objektų 

Konservacinės paskirties ţemė 

Pagal kultūros 

paveldo 

specialiuosius 

planus. 
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Ţymėjimas G-kodas Pavadinimas Aprašymas 

Galimos pagrindinės tikslinės 

ţemės naudojimo paskirtys ir 

naudojimo būdai 

Uţstatymo 

intensyvumas/ 

aukštingumas 

 

nt5 

Maţo uţstatymo 

intensyvumo 

gyvenamosios 

teritorijos 

Teritorijos, kuriose 

vyrauja maţaaukštė 

gyvenamoji statyba 

kartu su reikalinga 

socialine, komercine, 

paslaugų ir pan. 

infrastruktūra 

Kitos paskirties ţemė:  

vienbučių ir dvibučių 

gyvenamųjų pastatų statybos;  

visuomeninės paskirties 

teritorijos 

komercinės paskirties objektų 

teritorijos;  

inžinerinės infrastruktūros 

teritorijos;  

bendro naudojimo teritorijos;  

atskirųjų želdynų teritorijos. 

Teritorijos 

uţstatymo 

intensyvumas ne 

daugiau kaip 0,5 

/ iki 12 m 

 

 

nt6 

Didelio 

uţstatymo 

intensyvumo 

gyvenamosios 

teritorijos 

Teritorijos, kuriose 

vyrauja daugiaaukštė 

gyvenamoji statyba 

kartu su reikalinga 

socialine, komercine, 

paslaugų ir pan. 

infrastruktūra 

Kitos paskirties ţemė:  

daugiabučių gyvenamųjų 

pastatų ir bendrabučių 

statybos;  

visuomeninės paskirties 

teritorijos;  

komercinės paskirties objektų 

teritorijos; 

inžinerinės infrastruktūros 

teritorijos;  

bendro naudojimo teritorijos;  

atskirųjų želdynų teritorijos. 

iki 1,0 / iki 17 m 

 

nt8 

Sodininkų 

bendrijų sodų 

teritorijos 

Esamos sodininkų 

bendrijų sodų teritorijos, 

kuriose pokyčiai 

nenumatomi 

Ţemės ūkio paskirties ţemė 
iki 0,4 / iki 8,5 

m 

 

nt9 

Komercinės, 

verslo ir 

pramonės 

teritorijos 

Teritorijos, kuriose 

vyrauja verslo objektai, 

darbo vietos, prekyba, 

paslaugos 

Kitos paskirties ţemė:  

pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos; 

komercinės paskirties objektų 

teritorijos;  

inžinerinės infrastruktūros 

teritorijos. 

iki 1,0 / iki 17 m 

(technologinių 

bokštinių 

statinių aukštis 

neribojamas) 

 

nt11 

Inţinerinės 

infrastruktūros 

teritorijos 

Teritorijos inţinerinei 

infrastruktūrai, miesto 

gatvėms, keliams, 

susisiekimo, atliekų 

tvarkymo objektams 

Kitos paskirties ţemė:  

inžinerinės infrastruktūros 

teritorijos;  

komercinės paskirties objektų 

teritorijos; 

atliekų tvarkymo teritorijos. 

- 

 
nt13 

Rekreacinės 

teritorijos 

Rekreacijai skirtos, 

neurbanizuodamos 

teritorijos 

Kitos paskirties ţemė:  

rekreacinės teritorijos. 
iki 0,4 / iki 10 m 

 

nt14 
Kapinių 

teritorijos 

Kapinėms skirtos 

teritorijos 

Kitos paskirties ţemė:  

bendro naudojimo teritorijos. 
- 

 

nt15 

Intensyviai 

lankymui 

naudojami 

ţeldynai 

Rekreacinės paskirties  

ţeldynai ir kitos 

bendrojo naudojimo 

teritorijos 

Kitos paskirties ţemė:  

bendro naudojimo teritorijos, 

atskirųjų želdynų teritorijos.  

- 

 

nt16 

Ekstensyviai 

lankymui 

naudojami 

ţeldynai 

Miesto apsauginės ir 

ekologinės paskirties 

ţeldynai, nepritaikomi 

lankymui 

Kitos paskirties ţemė:  

atskirųjų želdynų teritorijos. 
- 
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Ţymėjimas G-kodas Pavadinimas Aprašymas 

Galimos pagrindinės tikslinės 

ţemės naudojimo paskirtys ir 

naudojimo būdai 

Uţstatymo 

intensyvumas/ 

aukštingumas 

 

nt18 

Neuţstatomos 

ţemės ūkio 

teritorijos 

 

Ţemės ūkyje 

naudojamos teritorijos 
Ţemės ūkio paskirties ţemė - 

 

nt19 
Vandenų 

teritorijos 

Vandenys: eţerai, 

tvenkiniai, upės 
Vandens ūkio paskirties ţemė - 

 

Miesto centro dalis, esanti tarp J. Basanavičiaus gatvės ir geleţinkelio susikirtimo, bei 

su šiomis pagrindinėmis transporto trasomis besiribojančios teritorijos priskiriamos mišraus 

uţstatymo centrinėms teritorijoms. Tai pagrindinės aktyvios miesto centro erdvės, kuriose 

gali būti vykdomos įvairios veiklos, joms priskirta ir keletas ne centrinėje miesto dalyje 

esančių teritorijų. 

Gyvenamosios teritorijos priskiriamo dviem teritorijos naudojimo tipams: maţo (iki 

0,5) ir didelio (iki 1,0) uţstatymo intensyvumo. Bendrajame plane šiom teritorijoms 

pagrindinis ir svarbiausias prioritetas teikiamas esamos infrastruktūros sutvarkymui ir jos 

plėtrai, keliant gyvenimo sąlygas visoje miesto teritorijoje, įrengiant tiek reikalingus 

komunalinius patogumus, tiek sutvarkant visas miesto gatves. 

Pačiuose Kybartuose dar yra gana daug neurbanizuotų teritorijų miesto 

administracinėse ribose, tačiau tų teritorijų neišnaudojimas daugiausia nulemtas vietinės 

situacijos — dalis jų yra nepatogios susisiekimo atţvilgiu (geleţinkelio atribota šiaurinė 

miesto dalis), dalis yra nepatrauklios statybai dėl aukštų gruntinių vandenų, greta yra 

nepageidaujamų objektų kaimynystė (pvz. geleţinkelio trasa, Kybartų pataisos namai, 

pasienio ruoţas). Todėl būtina numatyti ir naujas gyvenamąsias teritorijas bendrojo plano 

regimo ribose. 

Nauja gyvenamosios paskirties teritorijų plėtra numatoma šalia Kybartų esančiame 

Daugėlaičių kaime. Ši vietovė yra labai arti Kybartų miesto ir čia yra galimybių įrengti 

reikalingą inţinerinę infrastruktūrą. Šioje teritorijoje numatoma ţemės ūkio teritorijų 

konversija į gyvenamosios paskirties teritorijas.  

Miesto teritorijos, kuriose yra esamų visuomeninių objektų, priskiriamos svarbiausių 

visuomeninių teritorijų naudojimo tipui. Visiškai naujų visuomeninės paskirties teritorijų 

ar esamųjų maţinimo nenumatoma. 

Esamas gamybines teritorijas Kybartuose siūloma planuojamu laikotarpiu rezervuoti 

pramonei bei smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti. Komercinės, verslo ir pramonės 

teritorijos numatomos esamų pramoninių ir komercinių teritorijų ribose — pietinėje Kybartų 

dalyje šalia Vištyčio g. ir Gedimino g. esančios gamybinės teritorijos ribose.  

Ateityje, didėjant krovinių apyvartai su Kaliningrado sritimi, tikėtinas Kybartų ir 

Virbalio, kaip aptarnaujančių krovinių ir keleivių tranzitą logistikos centrų, spartesnis 

vystymasis. Dėl to teritorijoje uţ J. Basanavičiaus ir geleţinkelio sankirtos numatoma 

inţinerinės infrastruktūros teritorija. Kadangi šioje zonoje yra pasienio punktas, 

numatoma teritorija automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui bei pasienį pėsčiomis 

kertantiems ţmonėms reikalingos infrastruktūros sukūrimui. Naujai numatoma inţinerinė 

infrastruktūros teritorija į pietus nuo Kybartų pataisos namų, čia galima būtų plėtoti 
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atsinaujinančios elektros energijos gamybos objektus arba tranzitinio transporto aptarnavimo 

infrastruktūrą. 

Prie inţinerinės infrastruktūros teritorijų priskiriama ir naujai planuojama dviejų lygių 

sankryţa J. Basanavičiaus g. per geleţinkelį, kuri padėtų išvengti tranzitinio transporto srauto 

pertraukimo dėl traukinių eismo, taip pat būtų pagerintos šiaurinės miesto dalies susisiekimo 

sąlygos su centrine Kybartų dalimi. 

Darbininkų g. geleţinkelio pervaţoje siūloma pėstiesiems ir dviratininkams įrengti 

dviejų lygių sankirtą su geleţinkeliu. Kadangi šioje vietoje gana aukšta geleţinkelio sankasa, 

preliminariai siūloma praėjimą įrengti po geleţinkeliu. Šiuo sprendiniu būtų pagerintas 

pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimas mieste bei uţtikrintas jų saugumas.  

Bendrajame plane numatomas ir miesto aplinkkelis, kuris atsišakoja nuo magistralinio 

kelio A7 prieš Virbalį ir, aplenkdamas abu miestus — Kybartus ir Virbalį, įsijungia į 

Kybartus šiaurinėje miesto dalyje netoli valstybės sienos. 

Teritorijose esančiose arti Lietuvos valstybės sienos su Karaliaučiaus sritimi bei 

nepatraukliose ir neperspektyviose urbanizavimo poţiūriu, numatomos neuţstatomos ţemės 

ūkio teritorijos.  

Sodininkų bendrijų sodų teritorijų šiaurinėje miesto dalyje ir teritorijoje tarp 

geleţinkelio ir šiaurinės miesto ribos naudojimo siūloma nekeisti. Savaiminis sodų 

urbanizavimas neleidţia sukurti tinkamos infrastruktūros gyvenimui, o planinį šių teritorijų 

konvertavimą įgyvendinti būtų labai sudėtinga, dėl labai siaurų tarpų tarp sklypų, kurių 

nepakaktų inţinerinės infrastruktūros plėtrai. 

Šiaurinėje miesto dalyje buvusių karjerų vietoje siūloma numatyti teritoriją galimai 

poilsiavietei, išlaikant pakankamus atstumus nuo kapinių, siekiant išvengti psichologinio 

disonanso tarp šių skirtingų paskirčių teritorijų. Ši teritorija būtų tvarkoma kaip intensyviai 

lankymui pritaikomas ţeldynas. 

Pagrindinės kitos bendrojo naudojimo erdvės ir ţeldynai išskiriami esamose 

susiformavusiose ţeldinių teritorijose šalia upelių valstybinėje ţemėje.  

Esamos kapinės rodomos kaip atskiras teritorijos naudojimo tipas. Teritorijose 

besiribojančios su geleţinkeliu rodomos kaip ekstensyviai lankymui naudojami 

apsauginiai ţeldynai. 

Bendruoju planu planuojamoje teritorijoje numatoma viena rekreacinė teritorija — 

aplinkui Daugėlaičių kaime esantį vandens telkinį. Ji gali būti naudojama poilsiui, taip pat 

joje gali būti įrengiama rekreacijai ir poilsiui prie vandens reikalinga infrastruktūra. 

2 lentelė. Kybartų teritorijų balansas 

Teritorijos naudojimo tipas ha 

Maţo uţstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos 222.2 

Inţinerinės infrastruktūros teritorijos 103.0 

Neuţstatomos ţemės ūkio teritorijos 71.2 

Mišraus uţstatymo centrinės teritorijos 39.5 

Sodininkų bendrijų sodų teritorijos 28.8 

Svarbiausios visuomeninės teritorijos 28.2 

Intensyviai lankymui naudojami ţeldynai 20.9 

Ekstensyviai lankymui naudojami ţeldynai 19.0 

Didelio uţstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos 15.1 

Komercinės, verslo ir pramonės teritorijos 14.9 
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Teritorijos naudojimo tipas ha 

Vandenų teritorijos 5.1 

Kapinių teritorijos 4.6 

Rekreacinės teritorijos 2.1 

Kultūros paveldo objektų teritorijos 0.3 

 

5 pav. Kybartų teritorijų balansas. 

1.5. KYBARTŲ MIESTO TERITORIJOS UŢSTATYMO TANKUMAS 

Kita uţstatymo charakteristika, kuri apibūdina urbanistinės struktūros morfologinį 

parametrą – kokią teritorijos (sklypo) dalį gali uţimti pastatai - yra uţstatymo tankumas. Tai 

visų teritorijoje (sklype) esančių statinių uţstatymo plotų sumos santykis su teritorijos 

(sklypo) plotu. Šis rodiklis parodo teritorines uţpildymo galimybes ir išreiškiamas procentais. 

Įvertinant uţstatymo tankumą, jis labiausiai priklauso nuo sklypų dydţio, nes esamų 

sklypų plotai Kybartuose, netgi esant tam pačiam uţstatymo morfotipui, yra labai skirtingi 

(vienas sklypas ilgas, kitas trumpas, nors pagrindiniai ir pagalbiniai pastatai yra panašaus 

dydţio). Bendrojo plano sprendiniuose sklypų ribos nėra bendrojo plano sprendiniai, todėl 

uţstatymo tankumo reglamentai yra pateikiamai atskiroje lentelėje. Šių reglamentų būtina 

laikytis planuojant atskirus miestelio rajonus ir nustatant tikslias sklypų ribas. 

3 lentelė. Maksimalus uţstatymo tankumas sklypuose 

Sklypo plotas, m² Maksimalus sklypo uţstatymo tankumas % 

Miestelio centro, specializuotose viešojo prioriteto objektų teritorijose, maţo ir vidutinio uţstatymo 

intensyvumo gyvenamosiose teritorijose  

Iki 400 40 

400 40 

600 35 

900 30 

1500 25 

38.7%

17.9%

12.4%

6.9%

5.0%

4.9%

3.6%

3.3%

2.6%

2.6%

0.9% 0.8%
0.4%

0.05%

Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios

teritorijos

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

Neužstatomos žemės ūkio teritorijos

Mišraus užstatymo centrinės teritorijos

Sodininkų bendrijų sodų teritorijos

Svarbiausios visuomeninės teritorijos

Intensyviai lankymui naudojami želdynai

Ekstensyviai lankymui naudojami želdynai

Didelio užstatymo intensyvumo gyvenamosios

teritorijos

Komercinės, verslo ir pramonės teritorijos

Vandenų teritorijos

Kapinių teritorijos

Rekreacinės teritorijos

Kultūros paveldo objektų teritorijos
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Sklypo plotas, m² Maksimalus sklypo uţstatymo tankumas % 

2500 20 

10000 15 

Daugiau kaip 10000 Pastaba 2 

Pastabos: 

1. Sklypuose, mažesniuose kaip 400 m2, maksimalus pastatų užimamas plotas nustatomas pagal formulę: 0,4 

x F, kur F - sklypo plotas, m2; 

2. Sklypuose, didesniuose kaip 10000 m-2, maksimalus pastatų užimamas sklypo plotas nustatomas pagal 

formulę: F15 , m2, kur F - sklypo plotas, m2; 

3. Nuo 400 m² iki 2500 m² sklypuose tarpinės maksimalaus užstatymo tankumo reikšmės nustatomos 

interpoliacijos būdu; 

4. Saugomose teritorijose lentelėje nustatyti dydžiai galioja tiek, kiek neprieštarauja veiklos saugomoje 

teritorijoje reglamentavimo dokumentų reikalavimams. 
Rekreacinėse teritorijose 20 

Verslo, gamybos, pramonės teritorijose 50 

 

Detaliai planuojamos teritorijos apimtyje turi būti įvertinti visi inţinerinės 

infrastruktūros statiniai ir objektai, numatyti bendrojo plano inţinerinės infrastruktūros 

dalyje. 
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2. GAMTINĖ APLINKA 

2.1. GAMTINIS KARKASAS 

Pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą (Ţin., 2001, Nr. 108-3902), gamtinis karkasas 

yra vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, uţtikrinantis ekologinę 

kraštovaizdţio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai 

svarbių teritorijų ar buveinių, o taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų. Jis susideda iš 

geoekologinių takoskyrų, geosistemų vidinio stabilizavimo arealų ir ašių bei migracinių 

koridorių. 

Masteliu 1: 400000 gamtinis karkasas buvo pavaizduotas Lietuvos Respublikos 

teritorijos bendrajame plane 2002 metais (Ţin., 2002, Nr. 110-4852). Smulkesnis gamtinio 

karkaso rajoninis lokalizavimas buvo atliktas dar 1993 m. Vilniaus Universiteto 

Kraštotvarkos grupės, vadovaujant prof. habil. dr. P. Kavaliauskui. Schemos visiems 44 

Lietuvos rajonams buvo paruoštos masteliu 1:50000.  

 

6 pav. Gamtinis karkasas Lietuvos Respublikos bendrajame plane 

Kybartų miestas nepatenka į regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijas. Čia 

galima išskirti tik itin lokalų gamtinį karkasą miesto ţeldynų, neurbanizuojamų rekreacinių 

teritorijų ir Lieponos, Ėglupio bei kitų maţųjų upelių slėniukų pagrindu. Ekologinio 

kompensavimo laipsnis šiose teritorijose yra silpnas, tačiau vis tiek jos yra svarbi miesto 

gamtinės aplinkos dalis, jose turi būti vykdoma kraštovaizdţio natūralumą atkurianti veikla.  

Svarbiausi rekreaciniai ir apsauginiai ţeldynai bendrojo plano rengimo ribose atlieka 

vietinės reikšmės vidinio stabilizavimo arealų funkcijas, o upelių slėniai su jų vandens 

apsaugos juostomis — vietinės reikšmės migracinių koridorių funkcijas. 

Saugomų teritorijų įstatymas nustato, kad gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir 

agrarinės paskirties teritorijose draudţiama statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi 

taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. Leidţiama 

tokia veikla, kuri uţtikrina kraštovaizdţio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą, 

atkuria paţeistas ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų planavimo dokumentus. Gamtinio 

karkaso teritorijų išskyrimo ir tvarkymo principus detaliau išaiškina Gamtinio karkaso 

nuostatai (Ţin., 2010, Nr. 87-4619). 
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7 pav. Ištrauka iš Marijampolės apskrities teritorijos bendrojo plano, susijusi su gamtinio 

karkaso sprendiniais Kybartų miesto aplinkoje 

2.2. EKOLOGINĖS IR SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS 

Iš visų LR Saugomų teritorijų įstatyme (Ţin., 2001, Nr. 108-3902), nurodytų saugomų 

teritorijų tipų Kybartų mieste yra tik ekologinės apsaugos zonų: bendrosios ekologinės 

apsaugos (poţeminių vandenų (vandenviečių), paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų), 

vizualinės (regimosios) apsaugos zonų (paveldo objektų), sanitarinės apsaugos zonos 

(gamybinių ir komunalinių objektų, ţemės ūkio įmonių bei kitų ūkio ir infrastruktūros 

objektų) bei jau ankstesniame skyriuje minėtos gamtinio karkaso teritorijos. 

Duomenys apie Kybartų mieste esančios vandenvietės apsaugos zonas buvo gauti iš 

Lietuvos geologijos tarnybos. Miesto bendrojo plano rengimo metu šios zonos keistos 

nebuvo. Duomenys apie paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas buvo gauti iš 

Nacionalinės ţemės tarnybos. Duomenys apie kultūros paveldo objektų apsaugos zonas buvo 

gauti iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos. Šios zonos buvo įtrauktos 

į bendrąjį planą ir keistos nebuvo.  

Poţeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarines apsaugos zonas sudaro trys 

juostos, kurios nustatomos kiekvienai poţeminio vandens vandenvietei atskirai, 

vadovaujantis poţeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinių 

apsaugos zonų projektavimo ir prieţiūros higienos normomis bei taisyklėmis HN 44-1993. 

Pagal Specialiąsias ţemės ir miško naudojimo sąlygas, pirmojoje (grieţtojo reţimo) 

poţeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudţiama statyti gyvenamuosius ir 

visuomeninius pastatus, gyventi. Antrojoje ir trečiojoje poţeminių vandens telkinių 

(vandenviečių) juostoje gyvenamųjų ir kitų pastatų statyba galima, išskyrus degalines ir 

panašius taršius objektus kaip nurodyta Specialiosiose ţemės ir miško naudojimo sąlygose. 
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Kybartuose (bendrojo plano rengimo ribose) paviršinio vandens telkinių apsaugos 

zonas turi tik Ėglupis ir vandens telkinys pietinėje miesto dalyje. Pagal Saugomų teritorijų 

įstatymą, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose draudţiama: 

1) lieti srutas arba skystą mėšlą neįterpiant į gruntą; 

2) įrengti kapines, sąvartynus; 

3) statyti pastatus potvynių uţliejamose teritorijose (išskyrus jose esančias sodybas) 

bei vandens telkinių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių; 

4) keisti esamą uţstatymo liniją, rekonstruojant ar perstatant statinius esamose ir 

buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai 

sodybos yra paţymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį 

faktą), išskyrus atvejus, numatytus teritorijų planavimo dokumentuose; 

5) statyti vagonėlius paeţerėse, paupiuose, miškuose, kitose vietose. 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos juostos Kybartų miesto teritorijos bendrajame 

plane buvo parodytos, kaip nustatyta Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių 

apsaugos juostų nustatymo tvarkos apraše.  

Per Kybartų miestą teka du upeliai (Liepona ir Ėglupis), kuriems nustatomos 

pakrantės apsaugos juostos po 10 metrų. Bendruoju planu siūloma jų pakrantėse palikti 

apsauginius ţeldynus arba neuţstatomas ţemės ūkio teritorijas.  

Specialiosios ţemės ir miško naudojimo sąlygos nurodo, kad pakrantės apsaugos 

juostose draudţiama: 

1) statyti statinius (išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į 

vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą), tverti tvoras; 

2) tiesti kelius; 

3) naudoti trąšas, pesticidus ir kitus chemikalus; 

4) dirbti ţemę, ardyti velėnas (išskyrus kultūrinių pievų atsėjimą, suderinus šį darbą 

su aplinkos apsaugos tarnybomis), ganyti gyvulius; 

5) įrengti poilsiavietes (išskyrus paplūdimius), statyti autotransporto priemones, 

kūrenti lauţus; 

6) ne miškų ūkio paskirties ţemėje kirsti saugotinus medţius ir krūmus; 

7) vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklotę. 

 

Kelių ir geleţinkelių sanitarinės apsaugos zonos buvo gautos iš Nacionalinės ţemės 

tarnybos. Šios zonos miesto gatvėms nėra nustatomos, todėl ten, kur koreguojama miesto 

riba, taip pat koreguojasi ir šios zonos. 

Inţinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų sanitarinės apsaugos zonos buvo 

įtrauktos į miesto bendrąjį planą vadovaujantis Specialiosiomis ţemės ir miško naudojimo 

sąlygomis. Kadangi šios rūšies objektų yra itin daug ir skirtingo dydţio bei svarbos, miesto 

bendrajame plane, grafinėje dalyje, atvaizduotos tik svarbiausių magistralinių tinklų apsaugos 

zonos. Veikla šiose teritorijose reglamentuojama pagal Specialiąsias ţemės ir miško 

naudojimo sąlygas, priklausomai nuo inţinerinių tinklų ar objektų rūšies. 

2.3. MIESTO ŢELDYNAI 

Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais iš viso numatoma 20,87 ha 

intensyviai naudojamų lankymui ţeldynų, 19,03 ha ekstensyviai naudojamų lankymui 

ţeldynų ir 4,56 ha kapinių (visos kapinės yra esamos) teritorijų. 
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2011 m. viduryje Kybartuose buvo 5556  gyventojai. Vienam miesto gyventojui 

tenka: 

 37,55 m
2
 intensyviai naudojamų lankymui ţeldynų (rekreacinių); 

 34,25 m
2
 ekstensyviai naudojamų lankymui ţeldynų (apsauginių). 

Šie ţeldynų kiekiai viršija minimalius normatyvus pateiktus Atskirųjų rekreacinės 

paskirties ţeldynų plotų normose (turi būti ne maţiau kaip 20 m
2
 rekreacinių ţeldynų vienam 

miesto gyventojui). 

2.4. APLINKOS KOKYBĖ 

Oro kokybė. Atmosferos tarša tebėra viena sudėtingai sprendţiamų aplinkosaugos 

problemų Lietuvoje. Taip yra todėl, kad teršalai aplinkos ore gali išsilaikyti ganėtinai ilgą 

laiką ir juos oro masės perneša toli nuo kilmės šaltinių. Be to, oro teršalai sąlygoja įvairius 

procesus: klimato kaitą, aplinkos oro kokybės blogėjimą miestuose, troposferinio ozono 

susidarymą, dirvoţemio ir paviršinio vandens rūgštėjimą bei eutrofikaciją. Dėl to, visų pirma 

prastėja ţmonių sveikata, kinta biologinė įvairovė, blogėja ţeldinių būklė. 

Oro kokybės stebėsena Kybartų mieste nėra atliekama, todėl nėra patikimų duomenų 

apie teršalų emisijas į atmosferą konkrečiai šioje vietovėje. Tačiau, galima teigti, kad 

Kybartuose aplinkos oro kokybei didţiausią įtaką daro transportas ir namų ūkis, kadangi čia 

nėra didelių pramonės bei energetikos objektų. 

Iš privačių gyvenamųjų namų kaminų išmetama nemaţai teršalų, kurių padaugėja 

šaltuoju metų laiku, kai smarkiai kūrenamos krosnys, o meteorologinės sąlygos nėra 

palankios jiems išsisklaidyti. Kitas sezoninis oro taršos šaltinis yra ţolės ir šiukšlių deginimas 

pavasarį ir rudenį, tačiau ši tarša yra niekieno nekontroliuojama, jos apimtys neţinomos. Taip 

pat didelė tarša sąlygojama tranzitinio krovininio autotransporto automobilių skaičiaus, eismo 

intensyvumo, suvartotų degalų kiekio, jų rūšies ir kokybės, transporto priemonių techninės 

būklės ir kt. Kokią dalį transporto sąlygojama oro tarša sudaro Kybartų mieste tikslių 

duomenų nėra. 

Oro kokybę Kybartų mieste turėtų pagerinti aplinkkelio nutiesimas ir tranzitinio 

transporto nukreipimas miesto šiaurine puse. Šildymo centralizavimas taip pat padėtų maţinti 

oro taršą, tačiau, šilumos tinklų plėtra šiuo metu nėra galima dėl ekonominių sąlygų. 

Paviršinio vandens kokybė. Lieponos upė ir visi kiti vandenys, esantys Kybartuose 

priklauso Šešupės baseinui. Kybartų miestas priklauso Vidurio Lietuvos hidrologinei sričiai 

— didţiausiai tokio pobūdţio sričiai Lietuvoje (apima apie 25 tūkst. km
2
). Šios srities reljefas 

lygus, todėl upių nuolydţiai menki (vidutinių upių — 0,04—0,1 %), jų vagos negiliai 

įsirėţusios, o baseinus dengia daugiausia sunkios mechaninės sudėties gruntai. Vidurio 

Lietuvos hidrologinė sritis yra kritulių „šešėlio― zonoje, todėl per metus jai tenka vidutiniškai 

iki 650 mm kritulių. 

Vandens telkinių kokybė labiausiai priklauso nuo į telkinius patenkančių teršalų 

savybių ir jų kiekių, o taip pat nuo upių, į kurias patenka teršalai, dydţio bei vandeningumo.  

Pagrindiniai vandens teršėjai šalyje yra pramonės įmonės, ţemės ir namų ūkis. Dėl išvystyto 

ţemės ūkio pro Kybartus tekančios upės yra neigiamai paveiktos ţemės ūkio taršos. 

Kybartuose esantys buitinių nuotekų valymo įrenginiai (šiuo metu valantys ir Virbalio mieste 

susidariusias buitines nuotekas) turi didelės neigiamos įtakos Lieponos upei, į kuriuos 

išleidţiamos išvalytos nuotekos. Nepakankamai išplėtoti buitinių nuotekų tinklai turi 
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neigiamos įtakos ir Ėglupio upeliui. Aplinkos apsaugos agentūra 2009 metais Ėglupį ir 

Lieponą priskyrė rizikos vandens telkiniams. Nereguliariai Lieponos upėje atliekamo upių 

valstybinio monitoringo
1
 duomenys (2005 m., 2010 m.) rodo, kad Lieponos upės ties 

Kybartais būklė išlieka bloga. Neigiamos įtakos Kybartuose esantiems vandens telkiniams 

turi ir į juos išleidţiamos nevalytos lietaus nuotekos. Kybartų miesto teritorijoje nėra stambių 

pramonės ar energetikos objektų, todėl tokie objektai labai ţenklaus poveikio Kybartų 

vandens telkiniams nedaro. 

Vienas iš vandens išteklių ir vandentvarkos ūkio sektoriaus prioritetų — gera 

paviršinio ir poţeminio vandens telkinių kokybė, todėl Lietuvoje ypač daug dėmesio buvo 

skiriama miestų nuotekų valymo įrenginių statybai, jų rekonstravimo projektų įgyvendinimui. 

2008 m. Kybartuose buvo atidaryta nauja moderni nuotekų valykla, kurioje geriau nei 

senuose valymo įrenginiuose išvalytos nuotekos išleidţiamos Lieponos upę. Pagrindinė 

problema Kybartų mieste susijusi su telkinių vandens kokybe, yra ta, kad Lieponos upės, į 

kurią išleidţiamos iki normų išvalytos buitinės nuotekos, debitas yra santykinai maţas, 

lyginant jį su išleidţiamu nuotekų kiekiu, ypač vasaros metu. Vasaros metu, esant 0,1 m
3
/s  

debitui išleidţiamos nuotekos gali sudaryti apie 5 proc. viso upės vandens kiekio. Tad esant 

kitai teršalų prietakai, pvz. iš ţemės ūkio teritorijų, lietaus nuotekų išleistuvų, pasiekti gerą 

upės vandens būklę yra sunku.  

 Sprendţiant Kybartų paviršinio vandens telkinių būklės problemas būtina ir toliau 

plėtoti buitinių nuotekų tinklus, o taip pat lietaus nuotekų tinklus, svarstyti galimybes valyti į 

paviršinio vandens telkinius išleidţiamas lietaus nuotekas. 

Reljefas ir dirvoţemio kokybė. Kybartų miestas Uţnemunės ţemumoje. Teritorijos 

ţemės paviršiaus pagrindiniai bruoţai susiformavo holoceno bei vėlyvojo Nemuno 

ledynmečio Baltijos stadijos apledėjimo ir jo poledynmečio laikotarpiais. Kybartų mieste 

vyrauja paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinės lygumos reljefas, bei to paties laikotarpio 

limnoglacialinis reljefas rytinėje miesto dalyse. Čia esantys derlingi lengvi ir vidutiniai 

priemoliai bei velėniniai jauriniai dirvoţemiai sudaro palankias sąlygas ţemės ūkio kultūroms 

auginti. 

 

8 pav. Kybartų miesto teritorijos geomorfologinis ţemėlapis (LGT, 2000) 

Nors dirvoţemis nemaţiau svarbus kaip oras ir vanduo, tačiau jo kokybės tyrimams 

skiriamas ţymiai maţesnis dėmesys, todėl galima pateikti tik labai apytikrį dirvoţemio 

bendro uţterštumo vertinimą. 

                                                 
1
 Kybartų miesto teritorijoje savivaldybės nuolatinis paviršinio vandens telkinių monitoringas neatliekamas. 
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Dirvoţemis paprastai labiausiai uţterštas būna pramonės įmonių, transporto 

magistralių, transporto mazgų teritorijoje bei jų įtakos zonose. Nustatyta, kad dirvoţemiuos 

iki 25 metrų atstumu nuo stambių ir intensyvių automagistralių labiausiai kaupiasi švinas, 

kadmis, cinkas, chromas ir nikelis. Dirvoţemio uţterštumas dėl ţemės ūkio veiklos 

daţniausiai neviršija leistinų koncentracijų, tačiau galimi pavieniai didesnio uţterštumo 

trąšomis, pesticidais ir kitomis cheminėmis medţiagomis atvejai. Kybartų teritorijoje nėra 

stambesnių pramonės ar energetikos objektų, tačiau dėl tranzitinio kelio ir jo sąlygojamų 

srautų su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, abipus J. Basanavičiaus gatvės tikėtinas 

padidėjęs dirvoţemio uţterštumas. Šis uţterštumas galėtų sumaţėti, jei būtų nutiestas 

šiaurinis miesto aplinkkelis. 



Kybartų miesto bendrasis planas                Sprendiniai 

 

Rengėjas : UAB „LYDERIO GRUPĖ―, Ukmergės g. 222., LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- 

paštas info@lyderio.lt 

21 

 

3. KULTŪROS PAVELDAS 

3.1. KYBARTŲ MIESTO ISTORIJOS APŢVALGA
2
 

Dabartiniai Kybartai įkurti buvusios prūsų Nadruvos ţemės, kuri ištuštėjo per 

viduramţiais vykusius karus, rytiniame pakraštyje. Po 1422 m. pasirašytos Melno taikos 

sutarties tarp Lietuvos ir Vokiečių ordino į miškais apaugusį kraštą ėmė grįţti baltų kilmės 

ţmonės. Tačiau dar daugiau kaip šimtą metų siena tarp vokiečių valdomos Prūsijos ir 

Lietuvos nebuvo aiški. Kybartai, kaip ir kiti karalienės Bonos įsteigti kaimai, pirmą kartą 

minimi 1561 m. inventoriuose. Rašoma, kad tuo metu kaime buvo 20 ūkių. Iš jų penki 

ūkininkai buvo Kybartaičiai, o vienas Kybartavičius, t. y. Kybarto vaikai (šis asmenvardis 

buvo sutinkamas ir Raseinių krašte). Karalius Ţygimantas III 1598 m. keturis Kybartų kaimo 

ūkininkus priskyrė Virbalio baţnyčiai. Virbalis, įkurtas apie 1536 m., tada jau buvo 

svarbiausias Prūsijos pasienio miestas. Baigiantis XVII amţiui Virbalio klebonas Kybartuose 

pastatė koplyčią. 

Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos valstybės padalijimo 1795—1807 m. Kybartai su visa 

Sūduva priklausė Prūsijai, vėliau Rusijai. Kybartų kaimas ėmė plėstis, kai 1856—1861 m. iš 

Vilniaus per Kauną iki Prūsijos sienos buvo nutiestas geleţinkelis. 1856 m. Kybartai gavo 

miesto teises. 1857 m. Kybartuose pastatyti didţiausi vakarinėje Rusijos imperijos dalyje 

geleţinkelio stoties rūmai su specialiais butais carui ir kitiems aukštiems svečiams. Tiesa, 

stotis tebevadinta Virbalio stotimi. Nors 1870 m. minima buvus tik 10 namų su 42 

gyventojais, prekyba ėmė augti, atsirado ir muitinė bei didţiuliai prekių sandėliai. Per 

Kybartus į Vokietiją, kitas Vakarų šalis buvo eksportuojamos Rusijos prekės ir atvirkščiai. 

Taip Virbalis prarado savo svarbą, o Kybartai tapo augančiu miestu. 

Apie 1880-uosius Kybartuose jau buvo evangelikų liuteronų bendruomenė, kurią 

sudarė vokiečiai. Jų pagausėjo tiesiant geleţinkelį. J. Totoraitis rašo, kad turtingiausi 

tuometinių Kybartų gyventojai buvę rusai valdininkai, kurių gyveno apie 100. Daugiau kaip 

tūkstantis lietuvių buvo neturtingi ir dirbo ţemesniaisiais geleţinkelio valdininkais, tarnais, 

amatininkais. Iš viso 1897 m. Kybartuose gyveno 2707, o 1914 m. — 10 000 ţmonių. 1906—

1914 m. Kybartuose paspartėjo lietuvių visuomeninis gyvenimas — kūrėsi lietuviškos 

draugijos, netgi pastatyta operetė, kurios pelnas paskirtas Peterburgo lietuviams studentams 

remti. 

Kadangi vokiečiai ir rusai XIX a. jau turėjo savo maldos namus, atsirado poreikis 

statyti ir katalikų baţnyčią. Teigiama, kad Virbalio klebonas su Kybartų parapijos steigimu 

nesutikęs, jis labiau norėjo padidinti per ankštą savo parapijos baţnyčią. Vis dėlto prieš pat 

Pirmąjį pasaulinį karą, 1914 m., leidimas buvo gautas, tačiau baţnyčia nepastatyta. Karas 

smarkiai sunaikino Kybartų centrą, mieste liko tik apie 1000 gyventojų. Tačiau miestas 

atsigavo, nes, Lietuvai dar neturint Klaipėdos uosto, per Kybartus gabentas beveik visas 

prekių importas ir eksportas. Čia dirbo šimtai tarnautojų ir darbininkų, miestas tapo valsčiaus 

centru. Prie Lietuvos prijungus Klaipėdą, prekių srautai per Kybartus sumaţėjo, bet ėmė 

kurtis pramonė. Plečiantis Kybartų miestui, buvo išperkama aplinkinių ūkininkų ţemė, tačiau 

nauji miesto kvartalai ir toliau vadinti ūkininkų vardais: Torklerynė, Vabalynė, Čemerkynė, 

Šneiderynė, Prapuolenynė, Šaternšteinynė, Kybarčiukai. 1919 m. ir 1924 m. miesto teisės 

suteiktos pakartotinai. 

                                                 
2
 Šaltinis: informacija pateikta tinklalapyje www.kybartai.lt. Informacija parengta pagal leidinius: „Sūduvos 

Suvalkijos istorija―, „Uţnemunės miestai ir miesteliai―, „Mūsų Lietuva, III t.―. 

http://www.kybartai.lt/
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Kybartų dabartinę baţnyčią 1928 m. pagal architekto Vytauto Landsbergio Ţemkalnio 

projektą parapijos lėšomis pastatė kunigas St. Čepulis. Tai labai originali, vienintelė tokio 

tipo baţnyčia Lietuvoje. Tuo metu parapijoje buvo apie 3000 gyventojų katalikų. Virbalio 

parapijoje jų liko beveik 4000. 

1939 m. Kybartai iš viso turėjo 7337 gyventojų. Dar po Pirmojo pasaulinio karo, 1918 

m., Kybartuose buvo įkurta ir lietuvių „Ţiburio― gimnazija, kurią vėliau perėmė valstybė. Dar 

vėliau gimnazija tapo aukštesniąja komercijos mokykla. Be jos, prieš Antrąjį pasaulinį karą 

Kybartuose veikė vokiečių progimnazija, lietuvių, ţydų, vokiečių pradţios mokyklos, J. 

Basanavičiaus ir Vydūno vardo liaudies universitetai, daugybė draugijų, organizacijų, partijų 

skyrių, įsteigtas pirmasis Lietuvoje futbolo klubas ―Sveikata‖. Buvo 3 kino teatrai, 4 kultūros 

renginių salės, 3 pučiamųjų ir 1 styginis orkestrai, keli chorai. 

Nepriklausomos Lietuvos laikais Kybartuose veikė šios finansų, ekonomikos ir ţemės 

ūkio įstaigos, įmonės: Lietuvos banko, Komercijos banko, Ţemės ūkio banko, Ţydų liaudies 

banko, Tarptautinio banko kooperacijai remti skyriai, skerdykla, lentpjūvė, 2 malūnai, 3 

plytinės, geleţinkelio remonto dirbtuvės, linų pluošto apdirbimo įmonė, keramikos dirbtuvė, 

veidrodţių gamykla, skardos ir tepalų gamykla, metalinių baldų gamykla, ketaus liejykla, 

audimo gamykla, 2 mezgyklos, spirito ir likerio gamykla, 3 baldų dirbtuvės, 4 siuvyklos, dvi 

pieninės, elektros jėgainė, spaustuvė, prekybos įmonių. 

Kybartai stipriai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą. 1945 m. mieste buvo likę apie 

100 gyventojų. Į Vakarus pasitraukė liuteronai ir vokiečiai, beveik visi ţydų tautybės 

gyventojai buvo išţudyti. 1944 m. į Vokietiją pergabenta Kybartų aukštesniosios komercijos 

mokyklos biblioteka, kuria dar ilgai naudojosi tremtinių gimnazijos Vokietijoje. 

Pokario metais Kybartai buvo sovietų valdţios atstatyti ir 1950 m. netgi tapo rajono 

centru, bet vėliau priskirti buvo Vilkaviškio rajonui. 1965 m. mieste gyveno 6000 gyventojų. 

1998 m. buvo patvirtintas Kybartų herbas. 

3.2. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS 

Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių 

dalyje detalizuojamos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatyta kultūros 

paveldo teritorijų saugojimo ir naudojimo sistema bei gairės. Šios bendrojo plano dalies 

tikslas — uţtikrinti kultūros paveldo teritorijų tvarkymą bendroje miesto teritorijos raidoje, 

integruojant jas į kultūrinio kraštovaizdţio teritorinę apsaugą. Kultūros paveldo teritorijų 

apsaugos uţtikrinimui numatytas objektų tinkamas panaudojimas, kuris uţtikrintų 

nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą. 

Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano kultūros paveldo dalis nustato teritorijos 

nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir naudojimo prioritetus bei priemones, 

uţtikrinančias kultūros paveldo objektų išsaugojimą. Plano sprendiniai rengti vadovaujantis 

Lietuvos nacionaline darnaus vystymosi strategija (Ţin., 2003, Nr. 89-2039), kur nurodoma, 

kad Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas yra vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi 

prioritetų. 

Sprendiniai atitinka miestų ir miestelių lygmens teritorijų planavimo reikalavimus. 

Pateikiamos sąvokų turinys atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Ţin., 

1995, Nr. 3-37; nauja redakcija Ţin., 2004, Nr. 153-5571) bei kitų kultūros paveldo apsaugą 

reglamentuojančių nacionalinių ir Lietuvos ratifikuotų tarptautinių teisės aktų reikalavimus, o 

taip pat Lietuvos teritorijos bendrąjį planą, kuris įtvirtina principą, kad kultūros paveldo 
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išsaugojimą būtina vertinti kaip svarbų veiksnį, įtakojantį vietovės ekonominę plėtrą (1 str. 3 

sk.; Ţin., 2002, Nr. 110-4852). 

Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas turi būti laikomas neatsiejama Kybartų 

miesto teritorijos plėtros dalimi. Pagrindinė strateginė teritorijos plėtros kryptis — plano 

sprendiniai atitinka integralios kultūros paveldo apsaugos sampratą — siekiama kultūros 

paveldo objektų išsaugojimo, naudojant juos visuomenės reikmėms. 

4 lentelė. Kybartų miesto kultūros paveldo objektai 

Unikalus 

objekto 

kodas 

Pavadinimas Adresas 
Įregistravimo 

registre data 
Kiti kodai 

27479 
Geleţinkelio stoties 

statinių kompleksas 
Kybartų m. 2003-05-23 G381K 

27483 
Geleţinkelio stoties 

statinių kompleksas 
Kybartų m. 2003-05-23 G382K 

27486 
Geleţinkelio stoties 

statinių kompleksas 
Kybartų m. 2003-05-23 G383K 

27471 

Kybartų geleţinkelio 

stoties pirmasis statinių 

kompleksas 

Kybartų m. 2003-05-23 G380K 

30652 
Kybartų geleţinkelio 

tiltas 
Kybartų m. 2005-04-18 S1058 

27485 Ūkinis pastatas Kybartų m, Kudirkos Naumiesčio g. 2 2003-05-23 G382K2 

27484 Vagonų depo pastatas Kybartų m., Kudirkos Naumiesčio g. 2 2003-05-23 G382K1 

27472 Geleţinkelio stotis Kybartų m., Kudirkos Naumiesčio g. 4 2003-05-23 G380K1 

27476 Muitinės sandėlis Kybartų m., Kudirkos Naumiesčio g. 4 2003-05-23 G380K5 

27488 Pirties pastatas Kybartų m., Kudirkos Naumiesčio g. 4 2003-05-23 G383K2 

27475 Sandėlis Kybartų m., Kudirkos Naumiesčio g. 4 2003-05-23 G380K4 

27474 Tualeto pastatas Kybartų m., Kudirkos Naumiesčio g. 4 2003-05-23 G380K3 

27473 Vandens bokštas Kybartų m., Kudirkos Naumiesčio g. 4 2003-05-23 G380K2 

33049 Muitinė Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 2 2009-08-12  

27481 Šulinys Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 16 2003-05-23 G381K2 

27480 Siurblinė Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 16 2003-05-23 G381K1 

27482 Sandėlis Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 18 2003-05-23 G381K3 

33034 

Kybartų Šv. Aleksandro 

Neviškio cerkvės pastatų 

kompleksas 

Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 19 2009-10-01  

33035 
Šv. Aleksandro Neviškio 

cerkvė 
Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 19 2009-10-01  

33036 Popo namas Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 19 2009-10-01  

27477 Ūkinis pastatas Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 25 2003-05-23 G380K6 

27478 Muitinės pastatas Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 29 2003-05-23 G380K7 

953 Mokykla Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 31  
IP996, 

LA413/768 

2143 Pastatas Kybartų m., J. Basanavičiaus g. 38 1992-07-09 

S615 , 

IP1089, 

LA413/769 

30638 Pastatas Kybartų m., Darvino skg. 14 2005-04-18 S1043 

27487 Transformatorinė Kybartų m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 1a 2003-05-23 G383K1 

14971 
Isako Levitano 

paminklinis biustas 
Kybartų m.  DV4060 

11343 Kapinės Kybartų m., Mindaugo g.  IV739 
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1) išsaugoti ir atgaivinti paveldėtą regiono savitumą atspindintį kultūros paveldą; 

2) stiprinti valstybės institucijų ir visuomenės atsakomybę uţ kultūros paveldo 

išsaugojimą. 

Kultūros paveldo objektai kartu yra ir kultūrinio turizmo ištekliai. Kybartų miesto 

kultūros paveldo apsauga realizuojama pritaikant jį viešajam paţinimui ir naudojimui, 

kultūriniam turizmui plėtoti. Remiantis Europos kultūros paveldo apsaugos dokumentais, 

kultūros vertybės saugomos jas tinkamai naudojant. 

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijose bei jų apsaugos zonose planuojama 

veikla reglamentuojama kultūros paveldo specialiuosiuose planuose ir paveldo apsaugą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose. Detalios tvarkymo ir apsaugos teritorinės priemonės 

konkretizuojamos detaliuosiuose planuose ir objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registrą, individualiuose apsaugos reglamentuose, taip pat tipiniuose apsaugos 

reglamentuose, jeigu nėra individualių reglamentų. 

Kybartų miesto kultūros paveldo apsauga turi būti realizuojama, jį pritaikant viešajam 

naudojimui ir kultūriniam bei paţintiniam (vietiniam bei tarptautiniam) turizmui vystyti, 

kultūros puoselėjimui ir propagavimui. 

Būtina pritraukti investuotojus, norinčius pritaikyti kultūros vertybes šiandieniniam 

naudojimui — kultūrinėms, komercijos, aptarnavimo, turizmo reikmėms, taip pat 

investuotojus, norinčius įsigyti ar išsinuomoti ilgesniam laikui ir galinčius restauruoti, atkurti 

kultūros paveldo vertybes. 

Kultūros paveldo išsaugojimui ir tausojančiam naudojimui labai svarbus informacijos 

skleidimas ir visuomenės švietimas. Informacija turi būti visuomenei prieinama ir tinkamai 

pateikta. Reikia išvystyti informacijos infrastruktūrą, strategiškai patogiose vietose išdėstyti 

informacinės sistemos ţenklus, plėtoti informacijos apie kultūros paveldo objektus leidybą ir 

platinimą. 

Pagrindinis Kybartų miesto kultūros paveldo išsaugojimo prioritetas turi būti kultūros 

paveldo teritorijų integravimo į miesto gyvenimą uţtikrinimas, tinkamas naudojimas ir 

prieţiūra. 



Kybartų miesto bendrasis planas                Sprendiniai 

 

Rengėjas : UAB „LYDERIO GRUPĖ―, Ukmergės g. 222., LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- 

paštas info@lyderio.lt 

25 

 

4. INŢINERINĖ INFRASTRUKTŪRA 

4.1. VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKOS 

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Kybartų mieste yra trys veikiantys ir 

vienas uţkonservuotas poţeminio vandens gavybos gręţiniai. Dar vienas veikiantis 

poţeminio vandens gręţinys patenka į bendruoju planu planuojamą teritoriją (pietinėje 

planuojamos teritorijos dalyje). 

Kybartuose yra vienas naujas vandens ruošimo įrenginys. Šio įrenginio projektinis 

pajėgumas yra 900 m
3
 per parą (70 m

3
 per valandą). 

Kybartų miesto vandenvietėje yra 4 poţeminio vandens gręţiniai, 2 veikiantys ir 2 

uţkonservuoti (3 iš jų miesto ribose, 1 uţ miesto), 35 metrų aukščio vandens bokštas. 

Vandenvietėje nustatytos trijų juostų sanitarinės apsaugos zonos. Grieţto reţimo juosta yra 

aptverta ir apsaugota. Jos teritorija yra sutvarkyta taip, kad paviršiniai vandenys yra 

nuvedami uţ grieţto reţimo zonos ribų. Šioje juostoje draudţiama bet kokia ūkinė veikla, 

nesusijusi su poţeminio vandens eksploatavimu. Antroji juosta — mikrobinės taršos  

apribojimo zona. Šioje juostoje draudţiama teršti šiukšlėmis, mėšlu, srutomis, buitinėmis ir 

pramoninėmis atliekomis.  Taip pat yra draudţiama statyti degalų, mineralinių nuodingų 

medţiagų, sandėlius bei kitus objektus, kurie gali chemiškai uţteršti poţeminius ir atvirus 

vandens telkinius. Trečioji juosta — cheminės taršos apribojimo zona. Joje draudţiama 

statyti mineralinių trąšų, nuodingų chemikalų, degalų antţeminius ir poţeminius sandėlius, 

įrengti sąvartynus. 

 

9 pav. Kybartų poţeminio vandens gręţiniai ir vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos 
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Visos trys vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos patenka tiek į miesto, tiek į 

Daugėlaičių kaimo teritoriją,  o daugiausiai į pietus išsitęsia III apsaugos zona. 

5 lentelė. Vandentiekio ir nuotekų tinklai Kybartų mieste 

Metai 2008 2009 2010 2011 

Vandentiekio tinklų ilgis, km 8,5 17,2 17,2 17,2 

Vandentiekio tinklų, kurių būklė bloga, km 3,4 3,4 3,4 3,4 

Nuotekų tinklų, km 10,7 22,2 22,2 22,2 

Nuotekų tinklų, kurių būklė bloga, km 6,4 6,4 6,4 6,4 

Vandens vartotojų (abonentų) skaičius, vnt. 1501 1564 1590 1612 

Suvartoto vandens kiekis, tūkst. m
3
 122,2 134,1 117,8 77,1 

Išvalyto vandens kiekis, tūkst. m
3
 165,0 165,1 163,1 98,3 

Neišvalyto vandens kiekis, tūkst. m
3
 - - - - 

Bendri vandenviečių pajėgumai, m
3
 per parą 2440 2440 2440 2440 

Vandens nugeleţinimas yra yra yra yra 

 

Buitinių nuotekų surinkimas yra svarbi inţinerinės infrastruktūros sritis. Šių nuotekų 

surinkimas ir valymas yra būtinas modernaus miesto plėtrai. Buitinių nuotekų tinklų plėtra 

yra skatinama įvairiais aplinkosaugos projektais ir programomis. 

Buitinės nuotekos Kybartuose surenkamos iš gyventojų, visuomeninių ir pramonės 

įmonių. Nuotekas papildo gruntinio vandens ir lietaus vandens nuotekų infiltracija. Buitinės 

nuotekos yra surenkamos kolektoriais, apvalomos įrenginiuose ir tada išleidţiamos į vandens 

telkinius (Lieponos upę). Bendras buitinių nuotekų surinkimo vamzdynų ilgis Kybartų mieste 

yra apie 22,2 km. 11,5 km yra įrengta 2009 metais. Iš esamų tinklų 6,4 km tinklų būklė yra 

bloga. Dėl tokios tinklų būklės vyksta gruntinio vandens ir lietaus nuotekų infiltraciją į 

buitinių nuotekų tinklus, todėl valymo įrenginiuose išvalomo vandens kiekis  apie 30 proc. 

viršija suvartoto vandens kiekį. 

Paviršinių nuotekų kiekis, nutekantis lietaus kanalizacija, priklauso nuo metų laiko, 

liūčių trukmės, tirpsmo intensyvumo ir kitų gamtos reiškinių. Miestuose esant kietai kelio 

dangai, paviršinės nuotekos turi būti surinktos, apvalytos ir nuvestos į atvirus vandens 

telkinius. Tačiau Kybartų mieste lietaus nuotekos tiesiogiai nevalomos, bet dėl jų infiltracijos 

į buitinių nuotekų tinklus, dalis jų patenka į miesto vandens valymo įrenginius. 

Sprendţiant vandentiekio ir nuotekų tinklų problemas, siūloma plėtoti vandentiekio ir 

nuotekų tinklus, rekonstruoti esamus blogos būklės tinklus. Yra svarbu išplėsti centralizuotus 

nuotekų tinklus mieste ir prie nuotekų tinklų prijungti tuos vartotojus, kurie šiuo metu jau 

vartoja centralizuotai tiekimą geriamąjį vandenį, tačiau nuotėkų tvarkymu rūpinasi 

individualiai. Taip pat svarbu išplėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus Kybartų 

mieste į jau uţstatytus ir apgyvendintus individualių namų kvartalus. Be to, reikalinga iki 

naujai uţstatomų teritorijų nutiesti reikiamo skersmens vandentiekio ir nuotekų  tinklus, 

pastatyti priešgaisrinius hidrantus, įrengiant prie jų patogius privaţiavimus gaisrinėms 

mašinoms, įrengti privaţiavimus prie vandens telkinių juos naudojant ir priešgaisriniams 

poreikiams. 

Siekiant uţtikrinti Kybartų, o kartu ir Virbalio gyventojų aprūpinimą vandeniu,  

būtina esamą vandenvietę ir vandens gerinimo įrenginius palaikyti geros techninės būklės. 

Taip pat būtina plėtoti esamas nuotekų surinkimo sistemas Kybartuose ir Virbalyje. Tose 

vietose, kur buitinių nuotekų tinkle yra prijungti paviršinių nuotekų kolektoriai, būtina 

išplėtoti lietaus nuotekų tinklus ir atskirti buitines bei paviršines nuotekas. Drenaţinio 
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vandens ir paviršines nuotekas būtina nuvesti į esamus lietaus kanalizacijos tinklus bei iš jų 

šalinti azotą, fosforą. Taip pat reikalinga demontuoti esamus senus, nebenaudojamus nuotekų 

valymo įrenginius.  

4.2. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Kybartų miesto vaidmuo, plėtojant atliekų tvarkymo sistemą yra apibrėţtas 

Vilkaviškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse, Vilkaviškio rajono ir 

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo planuose bei kituose Lietuvos respublikos teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą. 

Nepavojingos atliekos iš Kybartų miesto surenkamos per konteinerinę komunalinių 

atliekų surinkimo sistemą ir veţamos į Marijampolės apskrities nepavojingų atliekų 

sąvartyną, kuris yra Panausupio kaime (Marijampolės rajonas). Į jį atliekos veţamos iš visos 

Marijampolės apskrities. Marijampolės apskrityje uţdarius visus aplinkosaugos reikalavimų 

neatitinkančius sąvartynus, tai vienintelis apskrityje veikiantis nepavojingų atliekų 

sąvartynas. Sąvartyne šalinamos tik nepavojingos atliekos: mišrios komunalinės atliekos 

(likusios po rūšiavimo, perdirbti ar kitaip naudoti netinkamos buitinės atliekos) bei kitos 

atliekos, kurios nepriskiriamos pavojingoms atliekoms. 

Didţiųjų atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelėse (DASRA) pagal patvirtintus 

įkainius iš gyventojų priimamos buityje susidariusios antrinės ţaliavos, didţiosios ir kitos 

perdirbti tinkamos atliekos. Kybartams artimiausia didţiųjų atliekų ir antrinių ţaliavų 

priėmimo aikštelė yra Vilkaviškio mieste, Šiaurės g. 6a. Šioje aikštelėje priimamos antrinės 

ţaliavos (popierius ir kartonas, stiklas, plastikas ir kt.), metalo lauţas, naudotos padangos, 

pavojingos atliekos ir kt. Čia atliekos apdorojamos (atskiriamos, išardomos) ir rūšiuojamos, 

laikinai laikomos ir saugojamos pavojingos atliekos. Iš šios aikštelės sukauptos atliekos 

transportuojamos į perdirbimo/tvarkymo įrenginius bei transportuojamos į regioninį 

sąvartyną (maţa atliekų dalis), o  pavojingos atliekos transportuojamos į pavojingų atliekų 

tvarkymo įrenginius. 

Pagal valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą Kybartų mieste įrengtos antrinių 

ţaliavų surinkimo konteinerinės aikštelės (po 1 aikštelę 600 gyventojų didţiuosiuose 

miestuose ir po 1 aikštelę 800 gyventojų kitose gyvenvietėse). 

6 lentelė. Konteinerių aikštelės Kybartuose 

, Konteinerių stovėjimo vieta Plastikui Stiklui Popieriui 

1 Dariaus ir Girėno g. 2 1 1 1 

2 Darvino g. 26 1 1 1 

3 Darvino g. 28 1 1 1 

4 Darvino g. 34 1 1 - 

5 Darvino g. 46 1 1 1 

6 Gedimino g. 3 1 - - 

7 J.Basanavičiaus g. – K. Naumiescčio g. sankryţa 1 1 1 

8 J. Basanavičiaus g. 9 1 1 1 

9 J. Basanavičiaus g. 21 1 1 1 

10 J. Basanavičiaus g. 78 1 - - 

11 K. Naumiesčio g. 13 1 - - 

12 Mindaugo g. 36 1 - - 

13 Pasienio g. 3 1 1 2 

14 Vištyčio g. 36B 1 1 1 

 



Kybartų miesto bendrasis planas                Sprendiniai 

 

Rengėjas : UAB „LYDERIO GRUPĖ―, Ukmergės g. 222., LT-07157, Vilnius, įmonės kodas 300539253, e- 

paštas info@lyderio.lt 

28 

 

Įgyvendinant Bendrojo plano sprendinius, atliekų tvarkymo srityje numatoma 

uţtikrinti ţmonių sveikatai ir aplinkai saugų visų atliekų srautų tvarkymą bei skatinti atliekų 

perdirbimą ir antrinį panaudojimą. 

4.3. CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TIEKIMAS 

Kybartų mieste veikia viena 7,01 MW galingumo katilinė, kuri šiluma aprūpina 881 

abonentą (2011 metų duomenimis). Įrengtų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų ilgis mieste 

sudaro 4 km. 

Per pastaruosius 4 metus situacija centralizuotame šilumos tiekime Kybartų mieste 

beveik nesikeitė. Duomenys pateikiami ţemiau esančioje lentelėje. 

7 lentelė. Šilumos tinklai Kybartų mieste 

Metai 2008 2009 2010 2011 

Šilumos tinklų ilgis, km 3,8 3,8 4,0 4,0 

Šilumos tinklų, kurių būklė 

bloga, km 
0 0 0 0 

Šilumos vartotojų 

(abonentų) skaičius 
878 878 880 881 

Pagamintos šilumos kiekis, 

MWh 
10 268 10 478 10 979,4 10 133,9 

Katilinių skaičius, vnt 1 1 1 1 

Katilinių galingumas, MW 7,01 7,01 7,01 7,01 

Naudojamas kuras 

katilinėse 

Skalūnų alyva, 

biokuras 

Skalūnų alyva, 

biokuras 

Skalūnų alyva, 

biokuras 

Skalūnų alyva, 

biokuras 

Įgyvendinant Bendrojo plano sprendinius, šilumos tiekimo srityje numatoma: 

1) Renovuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklus ir maţinti šilumos perdavimo 

nuostolius; 

2) Įgyvendinti šilumos taupymo priemones pastatuose; 

3) Skatinti vartoti vietinį, ekologiškai švaresnį organinį kurą (medţių atliekas, 

skiedras, šiaudus, šieną, medţių genėjimo atliekas, pakelių šienavimo atliekas ir 

kt.); 

4) Modernizuoti ir automatizuoti centralizuoto šilumos tiekimo katilinę. 

4.4. ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA IR TIEKIMAS 

Lietuvos energetikos sistemos perdavimo tinklus sudaro 330 kV ir 110 kV elektros 

tinklai, visas elektrines jungiantys su pagrindiniais mazgais. Šie tinklai apima visą šalies 

teritoriją. Kybartų miestas įeina į bendrą Lietuvos elektros energijos tiekimo tinklą. Šalia 

praeina 110 ir 330 kV elektros tinklų oro linijos, kurios sujungtos su Kaliningrado 

energetikos sistema. 

Kybartų miestą elektra pasiekia per vidutinės įtampos 10 kV elektros tinklą. Miesto 

ribose elektra vartotojus elektra pasiekia ţemos įtampos 0,4 kV tinklais. 

Perėjimui nuo 10 kV į 0,4kV elektros tinklą Kybartuose yra naudojamos 7 

transformatorinės, o iš viso Kybartuose eksploatuojama 13 transformatorinių. 

Bendruoju planu elektros energijos tiekimo srityje numatoma: 
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1) patikimai ir saugiai aprūpinti energija visas ūkio šakas; 

2) didinti elektros energijos paskirstymo efektyvumą, maţinti energijos nuostolius 

skirstomuosiuose tinkluose; 

3) skatinti energijos gamybą iš vietinių atsinaujinančiųjų (vėjo, saulės, geoterminė 

energija, maţoji hidroenergetika, biomasė) ir atliekinių išteklių, diegti 

šiuolaikiškus alternatyvius energijos gamybos metodus; 

4) atnaujinti elektros energijos tiekimo infrastruktūrą (modernizuoti elektros 

pastotes, iš dalies renovuoti elektros perdavimo ir skirstomuosius tinklus); 

5) pasiekti, kad vietiniai atsinaujinantieji ir atliekiniai energijos ištekliai 2025 metais 

sudarytų ne maţiau kaip 20 % bendro pirminės energijos balanso; 

6) išplėsti elektros tinklus Kybartų miesto siūlomoje plėtros teritorijoje; 

4.5. GAMTINĖS DUJOS 

Į Lietuvą gamtinės dujos patenka magistraliniais dujotiekiais Ivacevičiai—Vilnius, 

Ryga—Panevėţys ir Minskas—Klaipėda, kuriuose didţiausias leidţiamas dujų slėgis — 5,5 

MPa. 

     

10 pav. Lietuvos magistralinių dujotiekių tinklas 

Magistralinio dujotiekio atšaka šiuo metu atvesta iki Vilkaviškio miesto. Kybartai 

Vilkaviškio rajono bendrojo plano sprendiniuose numatomi dujofikuoti, tačiau šiuo metu 

miestas dar nėra dujofikuotas ir gamtinės dujos netiekiamos. Siūloma plėsti skirstomųjų 

dujotiekių tinklą: nuo esamos Vilkaviškio dujų skirstymo stoties į Kybartų, Virbalio miestus. 

4.6. ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS IŠTEKLIAI 

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvoje 

atsinaujinančių išteklių energijos dalis (energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, 

saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, 

hidroenergija, biomasė, biodujos, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių energija), 

palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, 2020 metais turėtų sudaryti ne 

maţiau kaip 23 procentus ir ši dalis toliau būtų didinama. Atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimas yra skatinamas, tam yra numatytos įvairios priemonės (pvz. energijos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių supirkimas fiksuotu tarifu, prijungimo prie energetikos 
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tinklų kompensavimas, parama ţemės ūkio produkcijos perdirbimui ir kt.) ir skirtingi 

finansavimo šaltiniai (vietinės ir ES lėšos). 

Kybartų miestas, bendrame Lietuvos kontekste, vertinant skirtingų atsinaujinančių 

energijos išteklių panaudojimo galimybes, neturi nei didelių upių, nei pajūrio zonos su 

didesniais vėjo greičiais. Čia vyrauja sąlygos panašios į esančias didesnėje Lietuvos 

teritorijoje. Šiuo metu Kybartuose yra vienas atsinaujinančios energijos išteklių gamybos 

objektas, nuo 2001 m. veikianti UAB „Litesko― filialo „Vilkaviškio šiluma― 1,5 MW galios 

Kybartų katilinė, kūrenimui naudojanti medieną ir medienos atliekas. 

Marijampolės apskrities bendrajame plane nurodyta, kad Marijampolės apskrities 

vakarinė dalis priskiriama prie perspektyviausių saulės energijos panaudojimo zonų 

Lietuvoje. Kybartuose vidutinė daugiametė saulės ekspozicija per metus horizontaliojoje 

plokštumoje yra 1015 kWh/m
2
, o plokštumoje, statmenoje saulės spinduliui — 1405 kWh/m

2
. 

Tai maţiau nei Nidoje, bet daugiau nei Klaipėdoje. Tačiau vis dar per aukšta saulės baterijų 

kaina neleidţia vystyti elektros gamybos iš saulės energijos pramoniniu būdu (dideliu mastu). 

Tikėtina elektros gautos iš saulės energijos savikaina Marijampolėje siektų apie 90 ct/kWh.  

Saulės energetikos plėtra labiausiai tikėtina namų ūkiuose (daugiausiai karšto vandens 

ruošimui) bei plėtojant maţos galios saulės elektrines (atsiţvelgiant į šiuo metu nustatytą 

maţų saulės elektrinių pagamintos elektros supirkimo kainą). 

4.7. TELEKOMUNIKACINIAI TINKLAI IR RYŠIAI 

Tradicinė ir istoriškai susiformavusi ryšių sistema yra paštas. Kybartuose veikia 

vienas pašto skyrius esantis J. Basanavičiaus gatvėje. 

Laidinio ryšio paslaugas Kybartuose, kaip ir visoje Lietuvoje, tiekia operatorius AB 

TEO LT. Laidinio ryšio abonentų skaičius, lyginant su praėjusiu dešimtmečiu, yra ţenkliai 

sumaţėjęs. Tam įtakos turėjo sparti mobilaus ryšio plėtra šalyje. 

Mobilaus ryšio paslaugas Kybartų mieste teikia trys operatoriai: UAB „Bitė GSM―, 

UAB „Omnitel― ir UAB „Tele2―. Tikslaus vartotojų skaičiaus nustatyti neįmanoma, nes 

mobilaus ryšio vartotojas nėra susietas su konkrečia teritorija, be to informacija apie 

vartotojus yra konfidenciali. 
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5. SUSISIEKIMO SISTEMA 

Kybartų miestą kerta magistralinis kelias A7 Marijampolė—Kybartai-—

Kaliningradas (kelias yra dalis Europinio kelių tinklo E28 Berlynas—Gdanskas—

Kaliningradas—Marijampolė—Prienai—Vilnius-—Minskas) ir krašto kelias 186 Kybartai—

Vištytis. Kybartai šiaurės kryptimi taip pat pasiekiami rajoninės reikšmės keliais Nr. 5130 ir 

Nr. 5103.  

 

11 pav. Valstybinės reikšmės keliai Kybartų mieste ir jo prieigose 

Svarbiausiais miesto tiek išoriniam, tiek vidiniam susisiekimui yra valstybinės 

reikšmės magistralinis kelias Nr. A7, kertantis miestą šiaurės vakarų kryptimi. Kelias jungia 

Kybartų miestą su rajono centru Vilkaviškiu bei su artimiausiu kitu miestu — Virbaliu, taip 

pat tai yra centrinė Kybarto miesto gatvė — J. Basanavičiaus gatvė. Šis magistralinės 

reikšmės kelias priklauso Lietuvos Respublikos teritoriją kertančių Europos automobilių 

transporto koridoriui jungiančiam Berlyną ir Minską. 

Svarbiausia planuojamoje teritorijoje yra J. Basanavičiaus gatvė, kuri kartu su 

Vištyčio ir Kudirkos Naumiesčio gatvėmis formuoja miesto gatvių tinklo pagrindines ašis. 

Kybartų gatvių tinklą kerta geleţinkelio linija, per kurią miesto ribose yra įrengtos dvi 

pervaţos. 
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8 lentelė. Keliai Kybartuose 

Kelio kategorija Kelio Nr. Kelio pavadinimas Sutampa su gatvėmis 

Magistralinis A7 Marijampolė–Rusijos siena Vilniaus g. 

Krašto 186 Kybartai–Vištytis Vištyčių g. 

Rajoninis 5103 Kudirkos Naumiestis–Kybartai Kudirkos Naumiesčio g. 

Rajoninis 5130 Kybartai–Bajorai Dariaus ir Girėno g. 

Keliai Nr. 5103 ir Nr. 5130 yra maţos svarbos, tačiau miesto ribose jie yra asfaltuoti 

ir formuoja miesto gatves — Kudirkos Naumiesčio ir Dariaus ir Girėno. Krašto reikšmės 

kelias Nr. 186, formuojantis Vištyčio gatvę, yra taip pat yra asfaltuotas. 

Didesnė dalis kitų miesto gatvių, kurios priskiriamos vietinės reikšmės keliams, 

uţstatytose teritorijose taip pat yra asfaltuotos. Vietinės reikšmės keliuose, kurie neina per 

uţstatytas teritorijas ir nėra priskirtini gatvėms, vyrauja ţvyro arba grunto dangos. 

9 lentelė. Informacija apie Kybartų susisiekimo infrastruktūrą 

Bendras miesto gatvių ilgis, km 23,5 

iš jų:  

su asfalto danga 12 

su ţvyro danga 11,50 

stovėjimo aikštelių skaičius, vnt. 10 vnt. 

stovėjimo aikštelių plotas, kv. m. 4137 

 

Dėl makroekonominių veiksnių nuo 2008 metų stebimas gyventojų judrumo ir 

automobilių skaičiaus keliuose sumaţėjimas. 2009 metais maţėjimo tendencijos išliko, nors 

buvo jau ne tokios pastebimos. 

2002—2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių prieţiūros ir 

plėtros programoje po 2015 metų numatytas magistralės A7 Marijampolė—Kybartai—

Kaliningradas Virbalio ir Kybartų miestų apvaţiavimo (aplinkkelio) įrengimas. Aplinkkelio 

įrengimas padėtų išspręsti neigiamą tranzito poveikį, gatvių apkrovimą, transporto sukeliamą 

taršą bei avaringumą savivaldybėje, tačiau šio aplinkkelio įrengimui reikalingas vieningas 

sprendimas ir derinimai su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. 

Kadangi Kybartus kerta IB kategorijos urbanistinės integracijos ašis Vilnius—

Marijampolė—Kaliningradas, ašyje palankios galimybės plėtoti logistikos infrastruktūrą, 

sandėliavimo, krovos, automobilių remonto ir kitos paslaugos. 
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12 pav. Vilkaviškio r. teritorijos bendrojo plano ištrauka (inţinerinė infrastruktūra ir 

susisiekimo) su pavaizduota Kybartų—Virbalio aplinkkelio trasa 

Automobilizacijos lygis priklauso nuo dviejų pagrindinių faktorių — nuo judėjimo 

poreikio ir nuo gyvenimo kokybės, kas apsprendţia, kokį būdą ţmogus renkasi, kad savo 

judėjimo poreikį realizuoti (ar perka automobilį, ar renkasi alternatyvius transporto ir 

keliavimo būdus). Vienas iš patikimiausių gyvenimo kokybės šalyje poţymių — šalies 

bendrojo vidaus produkto kitimas. Leidinyje European Energy and Transport 

prognozuojama, kad iki 2030 metų Lietuvos BVP padidės 83 proc.: iki 2020 metų augs 

beveik po 4 proc., vėliau — iki 2030 metų — po 2 proc. per metus. Prognozuojama, kad 

gyventojų skaičius 2010—2030 metais Lietuvoje sumaţės 8 proc. 

BVP ir automobilizacijos lygio priklausomybė nėra tiesinė. Automobilizacijos lygio 

kitimo prognozę geriau atspindėtų tame pačiame leidinyje pateikiama naudojimosi 

privačiomis transporto priemonėmis metinio kitimo prognozė. Pagal šią prognozę 2015 

metais bus pasiektas 2008 metų automobiliais nuvaţiuotų kilometrų skaičius, 2015—2020 

metais transporto rodikliai išliks stabilūs, o nuo 2021 metų pradės po truputį maţėti. Ši 

prognozė įvertino dabartinę ekonominę krizę, ypač skaudţiai palietusią Lietuvą ir kitas 

Baltijos šalis. 

Duomenų apie automobilizaciją atskirai Kybartų mieste nėra. Įvertinant bendrą 

demografinę-socialinę situaciją galima teigti, kad per pastaruosius keletą metų 

automobilizacijos Kybartuose tendencijas atspindi statistiniai duomenys Vilkaviškio rajone. 
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10 lentelė. Gyventojų automobilizacijos lygis. (Lietuvos statistikos departamentas, 2010 

m. duomenys) 

Teritorija 
Gyventojų 

skaičius 

Lengvieji keleiviniai 

automobiliai 

Lengvųjų automobilių skaičius tenkantis 

1000 gyventojų 

Lietuva 3 286 820 1 691 855 515 

Vilkaviškio r. 

sav. 
46 534 23 395 503 

 

Apie transporto srautus galima spręsti iš kelyje A7 įrengto matavimo posto duomenų. 

Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo kitimas kelio A7 Marijampolė-Kybartai eismo 

matavimo poste pasienyje pateiktas ţemiau esančiame pav. 

 

13 pav. Transporto srautas kelyje A7 matavimo poste prie sienos 

Kaip matyti iš pateikiamų duomenų, bendras automobilių kertančių sieną su 

Karaliaučiaus sritimi srautas kasmet didėja, nors krovininių automobilių kiekis išlieka 

panašus nuo 2007 metų. Ţenkliausiai transporto srautas išaugo 2007 metais, (t. p. ir 

krovininių automobilių). 

11 lentelė. Transporto srautas pasienyje 

Metai 

28,8 km  

(~5-6 km prieš Virbalį) iš 

viso (iš jų krovininių) 

41,9 km  

(prie sienos) 

iš viso (iš jų 

krovininių) 

(tranzitinis eismas) 

Vietinio eismo dalis 

iš viso (iš jų krovininių) 

 

Vietinio eismo 

dalis procentais 

iš viso (iš jų 

krovininių) 

2006 m. 4 042 (525) 368 (198) 2 674 (327) 66,16 (62,29) 

2007 m. 4 486 (552)  1 554 (270) 2 932 (282) 65,36 (51,09) 

2008 m. 4 644 (511) 1 869 (294) 2 775 (217) 59,75 (42,47) 

2009 m. 4 747 (475) 1 965 (250) 2 782 (225) 58,61 (47,37) 

2010 m. 4 733 (544) 2 176 (283) 2 557 (261) 54,02 (47,98) 
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Neţiūrint vietinio transporto srautų maţėjimo (tiek lengvųjų, tiek krovininių 

automobilių), bendras transporto srautas nuo 2006 m. iki 2010 m. augo nuo 4042 iki 4733 

automobilių per parą (+17 proc.) dėl tolygiai didėjančios tranzitinio eismo dalies. 

 

14 pav. Transporto srautas kelyje A7, 2006—2010 metais 

Visuomeninis transportas. Kybartų mieste yra geleţinkelio stotis, statyta dar 1861 

m. Keturi geleţinkelio stoties pastatai įtraukti į kultūros vertybių registrą. 2004 metais baigta 

Kybartų pasienio stoties rekonstrukcija. Ši Lietuvos Respublikos pasienio su Rusijos 

Federacija (Karaliaučiaus sritimi) stotis ir joje esantys geleţinkelio pasienio kontrolės 

punktas bei muitinės geleţinkelio postas atitinka ES pasienio stotims keliamus reikalavimus. 

Geleţinkelio stotis daugiausiai naudojama krovininiams traukiniams aptarnauti, o taip 

pat yra keleivinių traukinių Kybartai—Kazlų Rūda—Kaunas galinė stotelė. 

12 lentelė. Keleivių ir krovinių srautų apimtys Kybartų geleţinkelio stotyje, 2007–2010 

metais (Keleivių atvykusių į stotį skaičius neregistruojamas) 

Keleivių ir krovinių srautų apimtys 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Keleivių išvykusių iš stoties skaičius, tūkst. kel. 17,3 17,0 14,3 13,2 

Tarptautinių krovinių gabenimo apimtys tūkst. t 17,6 16,5 10,8 13,5 

Krovos darbų apimtys, tūkst. t 15,5 6,2 13,3 17,1 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ duomenys 

Ateityje, rekonstruojant ar modernizuojant geleţinkelio sistemą regione, augant 

krovinių srautui iš Kaliningrado srities ir į ją, tikėtinas Kybartų bei greta esančio Virbalio, 

kaip aptarnaujančių krovinių ir keleivių tranzitą centrų, spartesnis vystymasis. 

Pasienio kontrolė. Kybartai yra priskirti pasienio ruoţui, todėl čia galioja Pasienio 

teisinio reţimo taisyklėse (toliau - taisyklėse) (Ţin., 2008, Nr. 11-383) numatyti reikalavimai. 

Minėtose taisyklėse yra apibrėţti asmenų buvimo, ūkinės ir komercinės veiklos reikalavimai 
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pasienio ruoţe, valstybės sienos apsaugos zonoje ir pasienio juostoje. Taisyklių 2 dalyje yra 

nurodyta, kad: 

 Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir asmenims, 

kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise, vyresniems kaip 16 metų, draudţiama 

būti pasienio ruoţe be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;  

 Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir asmenims, 

kurie naudojasi Bendrijos laisvo judėjimo teise, neturintiems 16 metų, draudţiama 

būti pasienio ruoţe be gimimo liudijimo arba vaiko kelionės dokumento, arba kito 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento; 

 kitiems ankstesniuose punktuose nenurodytiems asmenims draudţiama būti pasienio 

ruoţe be galiojančio uţsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio kelionės 

dokumento, uţsieniečio paso ar kito asmens tapatybę ir teisėtą buvimą Lietuvos 

Respublikoje patvirtinančio dokumento; 

 asmenys, esantys pasienio ruoţe, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, muitinės ir kitų 

įgaliotų pagal kompetenciją atlikti patikrinimą valstybės institucijų ar įstaigų 

pareigūnų reikalavimu privalo pateikti asmens, transporto priemonės, gabenamų 

krovinių, prekių dokumentus, leisti apţiūrėti transporto priemones, gabenamus 

krovinius, prekes, vykdyti kitus teisėtus pareigūnų reikalavimus. 

Taisyklių 3 dalyje yra nurodyta, kad: 

 asmenys valstybės sienos apsaugos zonoje gali būti tik su Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos išduotais vienkartiniais terminuotais leidimais, o asmenims, gyvenantiems ar 

dirbantiems valstybės sienos apsaugos zonoje, nekilnojamojo turto, ţemės 

savininkams ir naudotojams gali būti išduoti nuolatiniai leidimai (tokiuose 

vienkartiniuose ar nuolatiniuose  leidimuose nurodoma buvimo terminas 

(vienkartiniuose terminuotuose leidimuose) ar leidimo galiojimo terminas 

(nuolatiniuose leidimuose) ir teritorija, kurioje leidţiama būti, taip pat duomenys apie 

transporto priemones, kuriomis leidţiama įvaţiuoti, įplaukti ar įskristi į valstybės 

sienos apsaugos zonos teritoriją); 

 ankstesniame punkte nurodytų leidimų asmenims nereikia, jeigu į valstybės sienos 

apsaugos zoną įvaţiuojama, įplaukiama ar įskrendama kertant valstybės sieną 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

 ūkinė, komercinė ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje galima tik su 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos asmeniui išduotu leidimu verstis ūkine, 

komercine ar kitokia veikla (leidimų ir leidimų verstis ūkine, komercine ar kitokia 

veikla pavyzdţius ir išdavimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras); 

 vykti į pasienio juostą be Valstybės sienos apsaugos tarnybos išduotų vienkartinių 

terminuotų leidimų draudţiama (leidimų pavyzdţius ir išdavimo tvarką nustato 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas). 

 draudimas vykti į pasienio juostą be šiame punkte nurodytų leidimų netaikomas, kai 

pasienio juosta eina pasienio vandenų krantu; 

 gadinti, naikinti valstybės sienos ţenklus, kitus valstybės sienos apsaugos objektus ir 

įrenginius ar daryti kitokią ţalą pasienio juostai draudţiama. 

 

Kybartai yra vienas svarbiausių kontrolės punktų su Rusijos Federacijos  

Kaliningrado sritimi. Čia yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Kybartų ir 

Lieponos uţkardos, Kybartų magistralės ir Kybartų geleţinkelio pasienio kontrolės punktai, 

Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio ir Kybartų geleţinkelio postai. 
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13 lentelė. Asmenų, kirtusių valstybės sieną per Kybartų pasienio punktą, skaičius 

2008–2011 metais 

Metai 2008 m. 2009 m. 2010 m. 
2011 m. sausio— 

liepos mėn. 

Kirtusių valstybės sieną per Kybartų 

PKP asmenų skaičius 
621 542 517 036 656 328 348 925 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos 2011 m. duomenys 

Susisiekimo infrastruktūros sprendiniuose numatomas Kybartų—Virbalio šiaurinio 

aplinkkelio nutiesimas, numatant rezervuoti tam reikalingas teritorijas. Anksčiau sudarytuose 

planuose bendrą Kybartų ir Virbalio miestų apvaţiavimą buvo siūloma tiesti aplenkiant 

minėtus miestus iš pietų pusės. Vilkaviškio rajono bendrajame plane siūloma aplinkkelį 

rengti aplenkiant Kybartų ir Virbalio miestus iš šiaurės pusės ir aplinkkelį uţbaigti prie 

esamo Kybartų magistralės pasienio kontrolės punkto (kaip ir Marijampolės apskrities 

bendrajame plane).  

Kybartuose reikia plėtoti pakelės infrastruktūrą, kokybiškai plėtoti paslaugų 

infrastruktūros objektus (maitinimo įstaigų (restoranų, kavinių ar kt.), poilsio aikštelių 

(automobilių stovėjimo aikštelių), viešbučių (nakvynės namų, motelių ar kt.), parduotuvių ir 

techninio aptarnavimo stočių tinklą turizmo plėtros zonose: krašto reikšmės kelių Nr.186 

Kybartai—Vištytis, rajoninių kelių Nr. 5102 Virbalis—Vištytis, Nr. 5103 Kudirkos 

Naumiestis—Kybartai kryptimis. 

Kybartų mieste būtina sukurti automobilių stovėjimo aikštelių tinklą bei reikalinga 

inventorizuoti prie pastatų naudojamus ţemės plotus tinkamus automobilių stovėjimo 

aikštelėms. Taip pat reikia sutvarkyti viešojo naudojimo parkavimo aikšteles bei gatves, 

įrengti šaligatvius. 

Gerinant susisiekimo sąlygas su šiaurine miesto dalimi bei didinant eismo saugumą 

mieste,  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija Kybartuose numato Gedimino ir J. 

Basanavičiaus gatvių vieno lygio sankryţų su geleţinkeliu rekonstrukciją į dviejų lygių 

sankryţas. Kadangi J. Basanavičiaus g. yra magistralinio kelio A7 tęsinys, detalesnius dviejų 

lygių sankryţos įrengimo klausimus savivaldybė turi spręsti kartu su Lietuvos automobilių 

kelių direkcija. Rengiant ir įgyvendinant minėtų dviejų sankryţų projektus, būtina atlikti 

derinimus su AB „Lietuvos geleţinkeliai―.   
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6. SOCIALINĖ APLINKA 

Kybartų miesto aplinka bei infrastruktūra turi uţtikrinti palankias gyvenimo sąlygas 

šio miesto gyventojams. Mieste turi būti uţtikrintos patogios susisiekimo, mokymosi, darbo, 

kasdieninio aptarnavimo ir poilsio sąlygos, tenkinančios tiek atskirų socialinių grupių, tiek 

bendrus visuomenės interesus. Siekiant sukurti patrauklią socialinę aplinką pagrindinės 

strateginė plėtros kryptys turėtų atitikti bendras šalies (kartu ir Vakarų Europos) socialinės 

plėtros kryptis — gyventojų socialinės atskirties maţinimą bei socialinę integraciją. 

Atsiţvelgiant į Kybartų miesto bendrojo plano esamos būklės analizės duomenis, 

galima konstatuoti, kad mieste yra nemaţai socialinių problemų, kurias reikėtų  spręsti. Jų 

sprendimas bendrojo plano atveju yra netiesioginis, susijęs su kompleksiniu bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo poveikiu. Esamas socialines problemas teigiamai įtakos įvairių 

veiksnių, tokių kaip verslo sąlygų gerinimas, socialinių paslaugų ir infrastruktūros gerinimas, 

gyvenamosios aplinkos gerinimas ir pan.,  kompleksas. Įvardintiems veiksniams įtakos turės 

ne tik ekonominė situacija, bet ir strateginiai sprendimai, tame tarpe ir miesto bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimas. 

Demografija. Kybartų mieste gyventojų skaičius yra 5556 (2011 m. liepos mėn. 

duomenimis). Kybartų demografinė tendencija — maţėjantis darbingo amţiaus gyventojų bei 

vaikų skaičius ir didėjantis pensinio amţiaus gyventojų skaičius. Tai rodo senstančią miesto 

visuomenę, ir tokia tendencija yra ne tik daugelio šalies vietovių, bet ir bendra Vakarų 

Europos problema. Senstanti visuomenė ateityje lems maţesnį ugdymo įstaigų poreikį ir 

didins socialinių paslaugų, sveikatos prieţiūros paslaugų poreikį, paslaugų poreikį asmenims 

su specialiaisiais poreikiais. Pagal šias demografines tendencijas visuomeninės paskirties 

teritorijų poreikis mieste neturėtų sumaţėti, tačiau gali keistis jose veikiančių įstaigų veiklos 

pobūdis. 

Kybartų mieste pastaraisiais metais pastebima ir bendra gyventojų maţėjimo 

tendencija, kuri yra nulemta ne tik senstančios visuomenės, neigiamų natūralios gyventojų 

kaitos rodiklių, bet ir neigiamų migracijos rodiklių. Maţėjantis bendras gyventojų skaičius 

verčia labiau orientuotis į kokybinę miesto plėtrą (jai teikti prioritetą) bei sprendinius 

gerinančius esamą gyvenamąją aplinką: būstą, susisiekimą, bendrojo naudojimo teritorijų ir 

rekreacinių teritorijų tvarkymą. 

Būstas. Gyvenimo mieste patrauklumas betarpiškai yra susijęs su būstais ir jų 

kokybe. Pastaroji priklauso ne tik nuo fizinės ir estetinės aplinkos kokybės, bet ir aplinkos 

gerovės, komunalinių patogumų išvystymo, o taip pat optimalios būstų išlaikymo kainos, 

kurią lemia patogumų ir gerovės išlaikymo kaina. 

Būstų sektoriuje, pagal faktinius duomenis, intensyvesnė plėtra tikėtina maţaaukštės 

statybos srityje, t.y. labiau turėtų plėtotis sodybinio uţstatymo teritorijos, tiek šiaurinėje, tiek 

pietinėje miesto dalyse. Netoli geleţinkelio stoties taip pat yra numatyta intensyvaus 

uţstatymo zona, kurioje gali būti vykdoma daugiaaukščių namų statyba. Socialinių būstų 

skaičius mieste yra truputį sumaţėjęs, tačiau senstant visuomenei turėtų atsirasti tokių būstų 

plėtros poreikis. Atsiţvelgiant į numatytus bendrojo plano sprendinius tikėtina, kad bendras 

būstų fondo plotas tenkantis vienam gyventojui augs, augs ir pačių būstų kokybė bei 

pasitenkinimas jais
3
. Gerinant gyvenamąją aplinką taip pat būtina gerinti ir mieste esančių 

daugiabučių aplinką, daugiabučius atnaujinti, gerinti jų energetines savybes, ypač 

                                                 
3
 Individualių namų plėtra sodybinio uţstatymo zonose, visuomenėje stereotipiškai yra sietina su gera gyvenimo 

kokybe. 
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atsiţvelgiant į tai, jog šiluminės energijos kaina mieste yra viena didesnių šalyje. Dėl šios 

prieţasties rekomenduojama skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimąsi, skatinti 

jų dalyvavimą būstų renovacijos programose. Gerėjanti būstų kokybė ir gyvenamoji aplinka 

turės didelės įtakos gyventojų gyvenimo kokybei bei, esant kitiems teigiamiems veiksniams, 

prisidės prie miesto demografinių rodiklių gerėjimo. 

Komunalinės paslaugos, viešoji infrastruktūra. Kybartų mieste inţineriniai tinklai, 

o kartu ir komunalinės paslaugos nėra pakankamai išvystytos, t.y. vandentiekio ir buitinių 

nuotekų tinklai yra vis dar per maţai išplėtoti. Pagal bendrojo plano sprendinius buitinių 

nuotekų ir vandentiekio tinklų intensyviausia plėtra yra numatyta šiaurinėje miesto dalyje 

esančiuose individualių namų kvartaluose. Gana didelė vandentiekio tinklų plėtra numatyta 

pietrytinėje dalyje esančiame individualių gyvenamųjų namų kvartale Naujakurių, P. Cvirkos, 

Ţemaitės gatvėse. Tokia tinklų plėtra padidins komunalinių paslaugų prieinamumą, pagerins 

gyvenimo sąlygas (geriamojo vandens kokybę) didelėje miesto dalyje, o taip pat yra didelė 

tikimybė, kad gyventojams iš dalies atpigs nuotekų tvarkymas
4
. 

Kybartų miesto bendrajame plane numatomi inţinerinių komunikacijų (ryšių, elektros 

linijų, vandentiekio ir pan.) koridoriai, kurie daţniausiai sutampa su miesto gatvėmis. 

Gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę ir susisiekimo sąlygas (eismo saugumą), bendrojo 

plano sprendiniuose esamuose gyvenamuosiuose kvartaluose numatoma dviračių ir pėsčiųjų 

plėtra, J. Basanavičiaus gatvėje sankryţos su geleţinkeliu rekonstrukcija. Taip pat numatoma 

D kategorijos gatvių tinklo plėtra plėtojamose maţo uţstatymo intensyvumo teritorijose.  

Kybartuose yra 1 stambiagabaričių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelė, 14 

konteinerinių atliekų rūšiavimo aikštelių bei dvi metalo lauţą superkančios įmonės, o taip pat 

pakankamai išplėtota konteinerinė nepavojingų komunalinių atliekų surinkimo sistema. 

Neţiūrint to, ir toliau yra būtina plėtoti atliekų tvarkymo sistemą, ypatingą dėmesį skiriant 

atliekų rūšiavimui. 

Švietimas. Pagal savivaldybės tinklo pertvarkos programą Kybartuose esančių 

ugdymo įstaigų reorganizacija ar likvidavimas iki 2015 m. nėra numatomas. Tačiau 

tendencingai maţėjantis vaikų, o kartu ir mokinių skaičius vėlesniais laikotarpiais gali lemti 

mokyklų reorganizavimą (išskyrus suaugusiųjų ir specialiąją mokyklą). Neformalus ugdymas 

Kybartuose yra vykdomas mieste esančioje K. Donelaičio gimnazijoje bei „Saulės― 

progimnazijoje, o taip pat viešosios bibliotekos Kybartų filiale bei Kybartų kultūros centre. 

Pagal esamas neigiamas tendencijas naujų formalaus švietimo įstaigų poreikio mieste 

nėra, o net ir joms pasikeitus yra rezervų tinkamai išnaudoti esamą ugdymo infrastruktūrą. 

Atsiţvelgiant į tai nėra poreikio rezervuoti naujų teritorijų ugdymo įstaigų plėtrai. Bendrojo 

plano sprendiniuose visoms esamų ugdymo įstaigų teritorijoms numatyta visuomeninė 

paskirtis. 

Kultūra ir sportas. Kybartų miesto gyventojų kultūrinius poreikius tenkina Kybartų 

kultūros centras, Vilkaviškio rajono viešosios bibliotekos Kybartų filialas, nemaţai mėgėjų 

meno kolektyvų. Pagrindinę sporto infrastruktūrą mieste sudaro Kybartų miesto stadionas, 

esantis šalia Kybartų „Saulės― progimnazijos. Taip pat yra stadionas šalia Kybartų K. 

Donelaičio gimnazijos bei sporto aikštynas šalia Darvino ir Ramintos gatvių. Sporto salės yra 

mieste esančiose mokyklose: Kybartų K. Donelaičio gimnazijoje, Kybartų „Saulės― 

progimnazijoje ir Kybartų „Rasos― specialiojoje mokykloje. Atsiţvelgiant į Kybartų miesto 

demografinį potencialą kultūros ir sporto infrastruktūrai naujų teritorijų rezervuoti poreikio 

                                                 
4
 Centralizuotas buitinių nuotekų tvarkymas daţniausiai yra pigesnis nei aplinkosauginius reikalavimus 

atrinkantis nuotekų tvarkymas individualiuose valymo įrenginiuose ar naudojant surinkimo rezervuarus. 
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nėra. Tačiau būtina gerinti esamos infrastruktūros būklę. Esamos sporto ir kultūros 

infrastruktūros teritorijos bendrojo plano sprendiniuose išskirtos kaip svarbiausios 

visuomeninės teritorijos. 

Sveikatos prieţiūros sektorius. Kybartų mieste ligoninių nėra ir pagal šalyje 

vykdomą sveikatos prieţiūros įstaigų tinklo formavimo strategiją ligoninės įkūrimas mieste 

nenumatomas. Artimiausia ligoninė yra rajono centre — Vilkaviškyje. Kybartuose yra 

teikiamos tik pirminės sveikatos prieţiūros paslaugos. 

Pagrindinė sveikatos prieţiūros įstaiga  mieste yra Kybartų pirminės sveikatos 

prieţiūros centras (PSPC). Mieste taip pat sveikatos prieţiūros paslaugas teikia privačios 

asmens sveikatos prieţiūros įstaigos - šeimos klinika ir odontologijos kabinetas. Šios 

sveikatos prieţiūros įstaigos pilnai patenkina miesto gyventojų poreikius, todėl naujų 

teritorijų poreikio sveikatos prieţiūros infrastruktūros plėtrai nėra. Senstant visuomenei ir 

augant sveikatos prieţiūros paslaugų poreikiui, esama infrastruktūra ir ateityje galės tenkinti 

miestiečių poreikius. Esamose sveikatos prieţiūros įstaigose yra vidinių rezervų uţtikrinti 

gyventojų pirminę sveikatos prieţiūrą. Be to, atsiradus poreikiui gali vystytis privačios 

sveikatos prieţiūros įstaigos. 

Bendrojo plano sprendiniuose Kybartų PSPC teritorija išskirta kaip svarbiausia 

visuomeninė teritorija, o naujų teritorijų sveikatos prieţiūros įstaigų plėtrai nenumatoma. 

Prieš penkerius metus buvo dalinai atnaujintas Kybartų PSPC (renovuotas stogas ir šildymo 

sistema). Siekiant uţtikrinti tinkamą pirminės sveikatos prieţiūros paslaugų lygį ateityje 

būtina ir toliau palaikyti gerą minėtos sveikatos prieţiūros įstaigos būklę. 

Socialinė parama ir paslaugos. Socialinės rizikos šeimų ir juose esančių vaikų 

skaičius Kybartuose yra gana stabilus ir kinta neţymiai, tačiau esanti sunki gyventojų 

materialinė padėtis lemia vis didėjantį įvairios socialinės paramos gavėjų skaičių. Senstanti 

miesto visuomenė neleidţia prognozuoti socialinių paslaugų ir socialinės paramos poreikio 

maţėjimo, tad nestacionarių socialinių paslaugų apimtys mieste turėtų augti, socialinių 

darbuotojų poreikis didėti, o taip pat turėtų augti socialinio būsto poreikis. Mieste yra viena 

socialinės globos įstaiga - Kybartų vaikų globos namai. Jos auklėtinių skaičius pastaruosius 5 

metus nekito, tad šios įstaigos likvidavimas nenumatomas. 

Bendrojo plano sprendiniuose naujų socialinių įstaigų teritorijų nenumatoma, o 

esamos socialinės įstaigos — vaikų globos namų teritorija išskirta kaip svarbiausia 

visuomeninė teritorija. Minėtų globos namų rekonstrukcija buvo baigta 2010 m., todėl 

bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu reikalingas tik jų geros būklės 

palaikymas. 

Laisvalaikis ir viešosios erdvės. Laisvalaikio ir viešųjų erdvių infrastruktūra 

Kybartuose šiuo metu yra nepakankama, trūksta sutvarkytų ir lankymui pritaikytų ţeldynų, 

neišplėtota dviračių takų infrastruktūrą, nėra įrengtos maudyklos. Siekiant pagerinti šią 

situaciją, bendrojo plano sprendiniuose yra numatytos intensyviai lankomų ţeldynų 

teritorijos, numatyta dviračių takų infrastruktūros plėtra. Seniūnijos duomenimis ţeldyno 

teritorijoje šalia Vištyčio gatvės numatoma riedlenčių ir riedutininkų infrastruktūros plėtra, 

sporto aikštelės įrengimas, numatoma lankymosi su augintiniais teritorija. Planuojamoje 

teritorijoje, miesto plėtros zonoje Daugėlaičių kaime, šalia vandens telkinio numatoma 

rekreacinė teritorija, kurioje planuojama įrengti maudyklą.  
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7. EKONOMINĖ APLINKA 

Pasaulinė ekonominė krizė ir ekonomikos nuosmukis paveikė ir Kybartų miesto 

ekonominę aplinką. Mieste išaugo nedarbas, sumaţėjo laisvų darbo vietų ir įdarbintų asmenų 

skaičius. Tačiau įmonių skaičius mieste ne tik, kad nesumaţėjo, bet net ir padidėjo. Tad 

galima teigti, kad ekonominiai nuosmukiai ir pakilimai, labiau įtakojo miesto ekonomikos 

ţmogiškąjį potencialą. 

Artimiausiais metais mieste tikėtini nedarbo lygio svyravimai, sumaţėjusi gyventojų 

perkamoji galia, o kartu ir sumenkęs naudojimasis įvairiomis paslaugos ir sumaţėjęs prekių 

vartojimas bei didėjantis socialinės paramos poreikis. 

Tam, kad gerėtų bendra miesto ekonominė situacija, augtų gyventojų pragyvenimo 

lygis,  bendrojo plano sprendiniuose numatytose komercinėse, verslo ir pramonės teritorijose 

būtina skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą. Išplėtotas tokių įmonių segmentas 

uţtikrintų bendrą ekonomikos stabilumą mieste, maţintų bedarbystę, uţtikrintų gyventojų 

uţimtumą ir pajamas. Siekiant šių tikslų, kartu būtina įgyvendinti ir šiuos strateginius 

veiksmus:  

 Skatinti bendrą miesto gyventojų verslumą; 

 Plėtoti verslus, orientuotus, ne tik į miesto vidaus vartojimą, o pvz. į tranzitinius 

srautus. Tokiu būdu verslas maţiau priklausys nuo vietinių gyventojų 

perkamosios galios, yra tikimybė kurti didesnę pridėtinę vertę, didinti darbuotojų 

atlyginimus ir pan.; 

 Skatinti verslus, kurių plėtrai yra palanki pasienio miesto situacija; 

 Skatinti esamų gamybos įmonių modernizaciją, diegti aplinkosaugines priemones; 

 Pagal poreikius skatinti darbo jėgos perkvalifikavimą; 

 Verslo plėtros skatinimui panaudoti įvairių fondų ir šiam tikslui skirtas valstybės 

ir savivaldybės programų lėšas. 

Bendrojo plano sprendiniuose komercijai ir verslui plėtoti tinkamos teritorijos yra 

išsidėstę miesto centro teritorijoje, abipus J. Basanavičiaus gatvės. Gamybai komercijai ir 

verslui plėtoti tinkamos teritorijos taip pat yra numatytos šiaurinės rytinėje miesto dalyje šalia 

Ėglupio gatvės bei pietvakarinėje miesto dalyje. Verslų, susijusių su transporto aptarnavimu 

bei logistika plėtra galima ir geleţinkelio stoties teritorijoje, kuri yra numatyta kaip 

inţinerinės infrastruktūros teritorija. 
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8. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA, 

GALIOJIMAS IR KEITIMAS 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą, patvirtinus bendrąjį planą, turi būti vykdoma jo 

sprendinių įgyvendinimo stebėsena, prieţiūra ir kontrolė, nuolat kaupiama ir analizuojama 

informacija, nustatomas investicijų poreikis, rengiamos programos bendrojo plano 

sprendiniams įgyvendinti. 

Bendrojo plano stebėsenos metu: 

1) rengiama bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, nustatomas 

investicijų poreikis; 

2) formuojant savivaldybės biudţetą, teikiami pasiūlymai dėl bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimo; 

3) stebimi ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, infrastruktūros, nekilnojamojo 

turto rinkos raidos pokyčiai; 

4) vykdoma gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo prieţiūra; 

5) analizuojami sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūros bei jų 

sąlygų pokyčiai; 

6) vykdoma kultūros ir švietimo infrastruktūros duomenų informacijos analizė; 

7) analizuojama teritorijų planavimo duomenų banke sukaupta informacija; 

8) analizuojamos kitos pagrindinės ekonominės veiklos sąlygos ir kiti aplinkos 

kokybę įtakojantys faktoriai. 

Remdamiesi bendrojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos duomenimis, savivaldybės administracijos direktorius, ne vėliau kaip likus 

šešiems mėnesiams iki kiekvienų savivaldybės rinkimų pradţios, turi pateikti ataskaitas 

savivaldybės tarybai, taip pat informuoti visuomenę apie bendrojo teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinių įgyvendinimą. 

Savivaldybės administracijos direktorius per šešis mėnesius po savivaldybių tarybų 

rinkimų turi supaţindinti savivaldybės tarybą savivaldybės teritorijos bendrojo teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo rezultatais. 

Pagal „Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo taisykles― (Ţin., 2004, Nr. 83-

3029), patvirtintas bendrasis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai vietinėje spaudoje 

paskelbiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento 

patvirtinimo, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Įsigaliojus 

bendrajam planui, netenka galios ankstesnis bendrasis planas (jo sprendiniai). 

Bendrojo plano sprendiniai rengiami 10 metų laikotarpiui. Savivaldybės tarybos 

sprendimu jų galiojimas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 4 metams.  

Bendrojo plano pakeitimai rengiami, derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir 

bendrasis planas. Bendrųjų planų sprendiniai nekeičiami: 

1) jei šių planų gyvenamosios, visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei 

komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo būdo (negu 

nustatytas) ţemės sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 % bendro konkrečios 

teritorijos paţymėto ploto. Jei Bendrajame plane yra kelios vienodos paskirties 

teritorijos, tai 20 % skaičiuojami atskirai kiekvienai teritorijai, jų nesumuojant; 
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2) kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų ţemės sklypo naudojimo būdas, 

nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei. Šių objektų sąrašą 

su nurodytais objektų pavadinimais ir tiksliais adresais tvirtina savivaldybės 

taryba. 

Bendrųjų planų sprendinių pakeitimai (vienu metu keičiamų sprendinių kiekis nėra 

ribojamas) gali būti daromi ne daţniau kaip vieną kartą per metus. 


