Žagarės dvaro sodybos namo Jaunimo g. 1, Žagarės m., tvarkybos darbų ir pritaikymo visuomenės
poreikiams projekto projektinių pasiūlymų aptarimo
viešo susirinkimo

PROTOKOLAS
2021 m. sausio 13 d.
Susirinkimo vieta – dėl Covid-19 situacijos susirinkimas įvyko nuotoliniu būdu ZOOM
platformoje.
Susirinkimo pradžia – 17.00 val.
Susirinkimo pirmininkas – Arūnas Ginkevičius, UAB „Flonilita“
Sekretorė – Kristina Jasiulionienė, UAB „Flonilita“
Dalyviai – viešame susirinkime dalyvavusių asmenų sąrašas pridedamas.
Susirinkimo tikslas:
Žagarės dvaro sodybos namo Jaunimo g. 1, Žagarės m., tvarkybos darbų ir pritaikymo visuomenės
poreikiams projekto projektinius pasiūlymus.
Iki viešo susirinkimo pradžios nebuvo gauta jokių pasiūlymų ar pastabų iš suinteresuotos
visuomenės.
Susirinkimo eiga. Apibendrinti esminiai pasisakymai:
1. Projektinių pasiūlymų pristatymas.
Susirinkimo pradžioje UAB „Flonilita“ atstovai A. Ginkevičius ir projekto vadovė architektė
Regina Tumpienė nuotoliniu būdu pristatė esminius Žagarės dvaro sodybos namo Jaunimo g. 1,
Žagarės m., tvarkybos darbų ir pritaikymo visuomenės poreikiams projekto projektinius
pasiūlymus.
2. Dėl pastato kultūros vertybių išsaugojimo, architektūrinių ir apdailos sprendimų.
R. Tumpienė atsakė į dalyvių klausimus dėl patalpų vidaus apdailos. Taip pat įvertinta kultūros
paveldo tvarkyba – pastato ir jo elementų vertingųjų savybių išsaugojimas bei atstatymas.
3. Dėl pastato konstrukcijų.
R. Tumpienė akcentavo konstrukcijų ardomųjų tyrimų būtinybę, kadangi į anksčiau atliktų
architektūros konstrukcijų tyrimų apimtį neįėjo stogo bei perdangų apkrovų skaičiavimai bei
reikalingų sustiprinimų poreikio bei pobūdžio nustatymas.
A. Ginkevičius akcentavo pastato sienų šiltinimo iš vidaus netikslingumą dėl pastato eksploatavimo
šaltuoju metų laiku – sumažeja pastato lauko sienų ilgaamžiškumas dėl šalčio ir drėgmės didesnio
ardomojo poveikio.
4. Dėl pastato pavadinimo projektinėje dokumentacijoje.
R. Leknickienė pasisakė dėl projekto vieningo pavadinimo nustatymo visoje projektinėje
dokumentacijoje ir pasiūlė pavadinime pastatą vadinti taip, kaip jis pavadintas Kultūros vertybių
registre, o jei projekto pavadinimo keisti negalima vietoje „Žagarės dvaro sodybos namo“ įrašyti
„Žagarės dvaro sodybos namo (koplyčios pastato)“.

5. Dėl pastato šildymo sistemos.
A. Ginkevičius informavo, kad pastatą numatoma šildyti panaudojant geoterminę šildymo sistemą,
bei įrengiant grindinį šildymą, taip pat paklausė dėl tikslingumo palaikyti žemesnę patalpos
temperatūrą salėje tuo metu, kai ji nenaudojama.
A. Pališkevičius pritarė sienų šiltinimo atsisakymui iš vidaus.
G. Rakštienė paklausė, ar šildomos grindys bus visur ir atkreipė dėmesį į tai, ar įrengus antrame
aukšte šildomas grindis nebus padidinta apkrova perdenginiui, dėl ko gali pradėti skilinėti pirmo
aukšto sienos.
6. Dėl pastato vėdinimo sistemos.
A. Pališkevičius pasisakė už natūralią ventiliaciją ir rekuperacijos sistemos nenaudojimą pastato
vėdinimui, jei tai neprieštarauja normatyviniams projektavimo dokumentams.
7. Dėl kitų pastato dalių ir elementų.
D. Bičkienė paklausė dėl grindų apdailos, konstrukcijų stiprinimo, langų keitimo, naujų pertvarų
konstrukcijos, dėl konstrukcijų stiprinimo, dėl stogo čerpių dangos keitimo.
G. Rakštienė pasiūlė projektuoti rūbinę pirmame aukšte ir atsisakyti jos nepatogioje vietoje
tarpaukštinėje laiptų aikštelėje esančioje patalpoje.
8. Dėl neįgaliųjų poreikių.
Įvyko dalyvių diskusija dėl neįgaliųjų patekimo į pastatą ir jo patalpas. Aptartas neįgaliųjų keltuvo
įrengimo tikslingumas, jo eksploatavimo ir priežiūros poreikis, neįgaliųjų patekimo į antrą aukštą
galimybės nebuvimas, nes pastato viduje techniškai neįmanoma įrengti neįgaliųjų lifto ar kitokio
tipo keltuvų, nepažeidžiant pastato vertingųjų savybių.
R. Leknickienė pasiūlė planuoti patalpas taip, kad visos lankymui reikalingos patalpos būtų
planuojamos pirmame aukšte.
R. Ališauskienė pasiūlė sudaryti neįgaliesiems galimybę susipažinti su antro aukšto ekspozicijomis
virtualiai, būnant pirmo aukšto patalpose.
A. Pališkevičius R. Ališauskienė ir G. Rakštienė pasiūlė paieškoti galimybių įrengti ilgesnį pandusą
prie pagrindinio įėjimo vietoje neįgaliųjų keltuvo.
Nutarta:
1. Dėl pastato kultūros vertybių išsaugojimo, architektūrinių ir apdailos sprendimų.
Numatomas pastato ir jo elementų vertingųjų savybių išsaugojimas bei atstatymas.
Grindys – medinės, grindų apdaila – parketlentės.
Sienų apdaila – tinkas, dažai.
Papildomai reikalingi atlikti patalpų sienų polichromijos tyrimai.
2. Dėl pastato konstrukcijų.
Papildomai yra reikalinga atlikti pastato konstrukcijų ardomuosius tyrimus, stogo bei perdangų
apkrovų skaičiavimus, reikalingus sustiprinimų poreikio bei pobūdžio nustatymui.
Atsisakyti patalpų sienų šiltinimo iš vidaus.
3. Dėl pastato pavadinimo projektinėje dokumentacijoje.
Nustatyti pastato pavadinimą projektinėje dokumentacijoje, atsižvelgiant į viešojo pirkimo, statybos
techninių reglamentų, paveldosaugos tvarkomųjų reglamentų ir kultūros vertybių registro duomenis.
4. Dėl pastato šildymo sistemos.
Pastato šildymui projektuoti geoterminę šildymo sistemą, su grindiniu šildymu visose patalpose, kur
įmanoma.
5. Dėl pastato vėdinimo sistemos.

Sprendimai bus pateikti, rengiant pastato vėdinimo projekto dalį.
6. Dėl kitų pastato dalių ir elementų.
Grindų apdalia – parketlentės.
Konstrukcijų stiprinimas – pagal kostrukcijų ardomųjų tyrimų-ekspertizės išvadas.
Langai keičiami į tokio paties tipo langus.
Naujų pertvarų kosrukcija – metalinis karkasas, gipskartonis, mineralinė vata.
Patalpų funkcinis panaudojimas – tikslinamas rengiant ir derinant projektą.
Esamos stogo čerpės (jos įrengtos sovietmečiu) keičiamos naujomis keraminėmis čerpėmis,
restauruojami kaminai, atnaujinami apskardinimo elementai.
7. Dėl neįgaliųjų poreikių.
Patekimui į pastatą esant galimybei projektuoti pandusą.
Numatyti galimybę neįgaliesiems susipažinti su antro aukšto ekspozicijomis virtualiai.
8. Dėl viešo aptarimo su visuomene procedūrų.
Susirinkime dalyvavo tik projekto dalyviai – užsakovo, projekto rengėjo ir pastato naudotojų
atstovai.
Per visą reglamentu nustatytą viešo svarstymo laikotarpį kiti suinteresuotos visuomenės atstovai
pretenzijų ir pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų žodžiu ar raštu nepateikė.
Susirinkimo metu nuo 17.00 val. iki 18.00 val. iš kitų suinteresuotos visuomenės atstovų nebuvo
gauta jokių pasiūlymų ar pastabų.
Susirinkimą 18 val. 20 min. nutarta baigti.
Viešo susirinkimo pirmininkas konstatuoja, kad viešo supažindinimo procedūra atlikta, visuomenė
pritaria projektiniams pasiūlymams.
Susirinkimo dalyvių pastabos iš esmės neprieštarauja projektiniams pasiūlymams, todėl šių
pasiūlymų koreguoti ir pakartotinai viešinti netikslinga.
Į susirinkimo dalyvių pastabas atsižvelgti techninio darbo projekto bei tvarkybos darbų projekto
(projekto dalies) rengimo stadijoje.

Susirinkimo pirmininkas:
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