VIEŠŲJŲ ERDVIŲ IR VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu dėl Lietuvos Kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės
konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 3D-656 „Dėl Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama
žemės konsolidacijai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 8 ir 25.6 punktais, žemės konsolidacijos
projekte turi būti numatyta ir sutvarkyta viešoji erdvė ar viešosios infrastruktūros įrengimas.
Satkūnai – kaimas Joniškio rajone, 1 km į vakarus nuo kelio Nr. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–
Kaliningradas, netoli sienos su Latvija. Pagal Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio
10 d. sprendimu Nr. T-61 patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą ir Joniškio
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-64 patvirtintą Joniškio rajono
savivaldybės parkų, skverų ir kitų teritorijų sąrašą, į Šiaulių apskrities Joniškio rajono savivaldybės
Satkūnų ir Joniškio seniūnijų Satkūnų kadastro vietovės Kuisių, Kuiselių, Linkaičių, Plikiškių,
Pročiūnų I, Satkūnų, Šarkių, Žadvainių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto preliminarią
teritoriją patenka dvi viešųjų erdvių teritorijos: 1) Satkūnų kaimo skveras prie tvenkinio; 2) Satkūnų
kaimo parkas. Organizuojant minėtą projektą preliminariojoje teritorijoje, Joniškio rajono savivaldybės
administracijos Satkūnų seniūnija 2015 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. S-88 (1.5) „Dėl viešųjų erdvių
sutvarkymo žemės konsolidacijos projekte“ pateikė pasiūlymą sutvarkyti 3 viešųjų erdvių teritorijas ir
juose įrengti infrastruktūros objektus: 1) Satkūnų kaimo skvere prie tvenkinio; 2) Satkūnų kaimo parke;
3) Pročiūnų I kaimo tvenkinį ir šalia jo esančią teritoriją.

1 pav. Satkūnų ir Pročiūnų I kaimuose viešųjų erdvių sutvarkymo ir infrastruktūros įrengimo vietos
Pagrindiniai viešųjų erdvių ir infrastruktūros įrengimo tikslai sutvarkyti nagrinėjamos teritorijos
aplinką, atkuriant/sutvarkant parkus, skverus, tvenkinius kaip visuomeninių renginių, poilsio objektų
vietas. Šiame projekte būtina sutvarkyti viešųjų erdvių teritorijas, pritaikant rekreaciniam naudojimui ir
poilsiui.
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1) Satkūnų kaimo skveras yra pačiame kaimo viduryje, šalia tvenkinio ir užima apie 1,90 ha
ploto teritoriją. Seniūnija kartu su Satkūnų kaimo bendruomene puoselėja skverą, jame sodina retesnius
augalus, įrengė alpinariumą, šienauja žolę, prižiūri augalus. Bendruomenė nupirko ir pastatė lauko
treniruoklius su vaikų žaidimų aikštele. Skveras pasidarė satkūniečių ir jų svečių mėgiama laisvalaikio
vieta. Tačiau kaimo gyventojams iškilo problema su maudymosi vietomis. Šalia skvero esantis
tvenkinys priaugęs nendrių ir visiškai netinkamas maudytis. Satkūnų seniūnijoje nėra tvenkinio
tinkamo maudytis. Išvalytas, sutvarkytas ir paruoštas maudymuisi tvenkinys išspręstų satkūniečių
socialines problemas, kadangi ne visi išgali nuvažiuoti prie jūros ar ežerų.

2 pav. Satkūnų kaimo skvero prie tvenkinio teritorija (tvenkinio krantas, lauko treniruokliai su vaikų žaidimo
aikštele)

Prašyme pageidaujama įrengti dvi pavėsines, vieną nedidelę, o kitą didelę, kad joje galėtų tilpti
apie 30 žmonių. Didelėje pavėsinėje būtų galima rengti bendruomenės susibūrimus, sueigas,
pasisėdėjimus. Mažojoje galėtų pailsėti į maudyklą ar šiaip į skverą atvykusios mamos su mažais
vaikučiais, nuo saulės galėtų pasislėpti pagyvenę žmonės ir seneliai. Kiti numatomi darbai: išvalyti
tvenkinį, sutvirtinti tvenkinio krantus, įrengti maudyklą ir lieptelį į tvenkinį, įrengti suoliukus su
šiukšliadėžėmis, persirengimo kabiną, dviračių stovą, lauko tualetą (žr. Projekto preliminarios žemės
konsolidacijos projekto teritorijos viešosios erdvės ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo
projektiniame pasiūlyme M 1:2 500 pažymėtas Nr. 1).
2) Satkūnų kaimo parkas yra šalia magistralinio kelio Nr. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–
Kaliningradas ir užima apie 2,63 ha ploto teritoriją. Jis yra matomas dar neįvažiavus į Satkūnus, todėl
vienas iš prašymų dėl viešosios erdvės sutvarkymo buvo, tai kad tikslinga šalia kelio įrengti
alpinariumą su jame puoselėjamais augalais. Įrengtas alpinariumas būtų Satkūnų vizitinė kortelė, kuri
reikštų, kad Satkūnuose gyvena darbštūs ir gamtai neabejingi žmonės. Toliau važiuojant Sidabros gatve
po kaire puse yra pastatytas kaimo kryžius. Bendruomenės žmonių lėšomis jis buvo pastatytas naujoje
vietoje, nes senasis neatitiko žmonių poreikių (netinkama vieta, negali susiburti žmonės). Prie kryžiaus
yra rengiamos religinės šventės, sustoja laidotuvių procesijos, pagyvenę kaimo žmonės mėgsta pabūti
šalia kryžiaus, padėti gėlių, uždegti žvakutę.
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3 pav. Satkūnų kaimo parko teritorija (kryžius ir parko tvenkinys)

Satkūnų kaimo parko viešosios erdvės teritorija turi tapti gyventojų ir atvykusių svečių
reprezentacinė, bendravimo ir poilsio erdvė. Todėl būtinas parko sutvarkymas, takelio nutiesimas iki
kryžiaus, šalia takelio tikslinga įrengti suoliukus su šiukšliadėžėmis, kad atvykę žmonės turėtų kur
pasėdėti, pailsėti. Taip pat kaimo parkas yra šalia bendruomenės namų, kuriame dažnai rengiamos
gegužinės, švenčiamos Joninės ir Petrinės. Išvalytas tvenkinukas suteiktų parkui žavesio, kuriame būtų
galima pailsėti šimtamečių medžių paunksmėje, rengti šventes. Šalia tvenkinio siūloma įrengti du
suoliukus su šiukšliadėže (žr. Projekto preliminarios žemės konsolidacijos projekto teritorijos viešosios
erdvės ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo projektiniame pasiūlyme M 1:2 500 pažymėtas Nr. 2).
3) Pročiūnų I kaimo teritorija prie tvenkinio, kuri užima apie 1,0 ha. Numatomi darbai: išvalyti,
sutvirtinti tvenkinio pakrantę, įrengti lieptelį ir maudyklą, pastatyti du suoliukus su šiukšliadėže (žr.
Projekto preliminarios žemės konsolidacijos projekto teritorijos viešosios erdvės ir viešosios
infrastruktūros sutvarkymo projektinis pasiūlymas M 1:1 500, pridedama).

4 pav. Pročiūnų I kaimo teritorija prie tvenkinio
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Kaip jau minėjome Satkūnų seniūnijoje nėra maudyklų. Aplinkinių kaimų gyventojai važiuoja į
šį tvenkinį maudytis, nors jis yra prižėlęs nendrių ir netinkamas maudymuisi. Jis yra šalia magistralinio
kelio Nr. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas. Prie tvenkinio dažnai sustoja turistai, šį tvenkinį
mėgsta ir žvejai. Sutvarkytas tvenkinys suteiktų galimybę ne tik Satkūnų, Pročiūnų I, Šarkių kaimų
gyventojams, bet ir aplinkinių kaimų gyventojams turiningai praleisti laisvalaikį, pabūti gamtos
prieglobstyje.
Satkūnų ir Pročiūnų I kaimų viešosios erdvės turi tapti gyventojų ir atvykusių svečių
bendravimo ir poilsio erdvėmis. Viešųjų erdvių sutvarkymas ir infrastruktūros įrengimas padidins
urbanizuojamos teritorijos ekologinį stabilumą. Viešosios infrastruktūros ir viešųjų erdvių sutvarkymas
tenkins visų amžiaus grupių vietos gyventojų ir svečių poreikius, prisidės prie socialinės sanglaudos,
žmonių užimtumo, bendruomenės patrauklumo, sudarys tinkamas sąlygas saviraiškai, jaunųjų
bendruomenės narių ugdymui, įtakos aukštesnę gyventojų gyvenimo kokybę, didesnį gyvenamosios
aplinkos patrauklumą, mažesnę emigraciją, mažins socialinę atskirtį tarp miesto ir kaimo.
Įgyvendinus projektą bus sutvarkytos viešosios erdvės ir infrastruktūra, sukurta patraukli ir
patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos ir laisvalaikio sąlygos vietos Satkūnų
seniūnijos gyventojų ir svečių poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės veikla.
Pastaba:
Planuojamose Satkūnų ir Pročiūnų I kaimo teritorijose numatytų viešųjų erdvių infrastruktūros objektų
lokalizacija turės būti tikslinama rengiant techninius projektus. Taip pat rengiant techninius projektus,
įvertinant pasikeitusius poreikius, galimas rekreacinės infrastruktūros objektų papildymas
planuojamose teritorijose.
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