VIEŠŲJŲ ERDVIŲ IR VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu
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.
Medsėdžiai – kaimas Klaipėdos rajone, 3 km į šiaurės rytus nuo Šiūparių, Agluonos aukštupyje.
Vykdant konsolidacijos projektą Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilių
seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių preliminarios
žemės konsolidacijos projektą, buvo gautas raštas 2015 m. gruodžio 07 d. Nr. 2015/12-07 „Dėl
žemės konsolidacijos projekto rengimo“

Objekto vieta

1 pav. Medsėdžių kadastro vietovės viešosios erdvės ir infrastruktūros įrengimo vieta
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.
Pasirinkta viešosios teritorijos sutvarkymo teritorija yra pačiuose Medsėdžiuose, Dovilių
seniūnijos teritorijoje, šalia Medsėdžių ir Stirbių gatvių sankryžos (žr. 2 pav.). Prašyme
pageidaujama:
1. Atlikti tikslius geodezinius matavimus visuomenės poreikiams tenkinti priskirtame
sklype.
2. Sutvarkyti teritoriją esančią gyvenvietės centre, kurios plotas apie 6 arai, ir atlikti
sekančius darbus (teritorijos išlyginimas, melioracinio griovio rekonstrukcija įrengiant
uždarą sistemą, kuris yra sklypo pietų ir rytų pusėje).
3. Pastatyti multi funkcinį namelį – pavėsinę (bendruomenės namus), kuriame galėtų vykti
bendruomenės renginiai, susirinkimai, edukacijos, šventės, socialinis gyvenimas.
Medsėdžių bendruomenė šiuo metu neturi bendruomenės namų, ir tai labai riboja

vykdyti socialinį gyvenimą bendruomenėje. Statinys turėtų stovėti prie šiaurinės sklypo
ribos nuo vakarinės iki rytinės sklypo ribų laikantis reikalingų atstumų.
Statinys turi turėti atvirą ir uždarą erdves, pritaikytą apie 30 žmonių vienoje dalyje. Su
reikalinga įranga, baldais.
1. Likusioje erdvėje įrengti sporto laisvalaikio inventorių.
2. Atlikti aplinkotvarkos darbus, įrengiant takelius, apželdinimą.
3. Teritoriją aptverti tvora.

2 pav. Medsėdžių viešosios erdvės sutvarkymo teritorija
Medsėdžių kadastro vietovių viešoji erdvė turi tapti gyventojų (bendruomenės) bendravimo,
susirinkimo, socialinio gyvenimo ir poilsio erdvė. Pastatytas multi funkcinis namelis leist
bendruomeniai dažniau susitikti, rengti susirinkimus ir šventes. Viešųjų erdvių sutvarkymas ir
infrastruktūros įrengimas padidins kaimo gerbūvį (žr. Projekto preliminarios žemės konsolidacijos
projekto teritorijos viešosios erdvės ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo projektiniame
pasiūlyme M 1:1 000 pridedama).
Įgyvendinus projektą bus sutvarkytos viešosios erdvės ir infrastruktūra, sukurta patraukli ir
patogi aplinka visuomenei, sudarytos užimtumo, saviraiškos ir laisvalaikio sąlygos vietos
Medsėdžių kaimo gyventojų ir svečių poreikių tenkinimui, sustiprinta ir išplėsta bendruomenės
veikla.

Pastaba:
Planuojamoje Medsėdžių kaimo teritorijoje 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 arba atsisakymas planuojamose teritorijose.
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