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VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 2020/3
Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir
visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis,
informuojame, kad parengti projektiniai pasiūlymai:

Maitinimo paskirties pastato paskirties keitimo į kultūros paskirtį, pritaikant atviram
kultūros centrui, Liepų g. 1, Kuliai, Plungės raj. kapitalinio remonto projektas
(projekto pavadinimas)

Kulių seniūnija. J. Tumo-Vaižganto g. 6, Kulių mstl., Plungės r. sav.
2020 m. rugsėjo mėn. 7 d. 18:00 val.
(viešo susirinkimo adresas, tikslus laikas)

Viešo susirinkimo pirmininkas:

Aurimas Baužys, architektas, MB „Altitudės“ vadovaujantis partneris

Viešo susirinkimo sekretorius:

Andrius Laurinaitis, architektas

Dalyvauja:

Susirinkime dalyvavo statytojo, projekto rengėjo atstovai bei Kulių
gyventojai. Dalyvių sąrašas pridedamas

Viešo susirinkimo pradžia:

18 val. 15 min.

Darbotvarkė:
Viešo susirinkimo metu pristatomi ir svarstomi „Maitinimo paskirties pastato paskirties keitimo į kultūros
paskirtį, pritaikant atviram kultūros centrui, Liepų g. 1, Kuliai, Plungės raj. kapitalinio remonto projekto“
projektiniai pasiūlymai.
Viešo susirinkimo eiga:
Susirinkimo pradžioje prisistatė Susirinkimo pirmininkas architektas Aurimas Baužys bei pristatė
susirinkimo sekretorių architektą Andrių Laurinaitį.
Susirinkimo pirmininkas Aurimas Baužys pristatė statytoją – Asociacija Plungės rajono Kulių krašto
bendruomenė „Alantas".
Toliau viešo susirinkimo dalyviai informuojami apie dalyvių registracijos tvarką, galimybę teikti
pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Informuojama, jog po projektinių pasiūlymų turėjo būti
aptarti iki viešo susirinkimo gauti pasiūlymai, tačiau jų nebuvo gauta. Po to numatomas laikas dalyvių
pasisakymams, klausimams.
Pristatoma bendra informacija apie statytoją, projektuotojus, statinio paskirties keitimą iš maitinimo į
kultūrinę bei numatomą statybos rūšį – kapitalinį remontą. Pristatoma projekto vieta – Kulių miestelis, jo
istorija. Aptariamos projektuojamo pastato vertingosios savybės, istorinė raida, atliekami tyrimai.
Pristatomi kiemo dangos, pritaikymo žmonėms su negalia, sienų tinko, laiptų į pastogę, pastogės
pritaikymo, virenės atvėrimo, multifunkcių erdvių, apšvietimo, durų, medžiagiškumo sprendiniai. Trumpai
aptarus pagrindinius projektuojamus elementus pristatomi viešinami projektiniai pasiūlymai –
projektuojami sklypo plano, architektūriniai, planiniai – erdviniai, konstrukciniai sprendiniai bei jų ryšys
su numatomais tvarkybos darbais.

1

Maitinimo paskirties pastato paskirties keitimo į kultūros paskirtį, pritaikant atviram kultūros centrui, Liepų g. 1, Kuliai, Plungės raj. kapitalinio
remonto projekto viešo susirinkimo protokolas 2020/1

Pabaigus projektinių pasiūlymų pristatymą informuojama, kad iki viešo svarstymo nebuvo gauta
pasiūlymų, skiriamas laikas dalyvių klausimams, pasisakymams.
Kulių miestelio gyventojas A.L. uždavė klausimą apie planuojamą pastato šildymą ir vėdinimą. Buvo
atsakytą, kad vertinamos šilumos siurblių ir šildomų grindų įrengimo galimybės, o vėdinimas
preliminariai numatomas per esamą kaminą bei rūsyje esančius kaminus ir švieslangius. Rūsyje
planuojama įrengti grindinį šildymą.
A.L. pastebėjo, kad rūsiuose yra du veikiantys židiniai ir klausė ar galima juos panaudoti šildymui.
Atsakyta, kad techninio projekto metu bus įvertintos esamų rūsio ir esamos virenės panaudojimas
šildymui ar renginių metų, atliktas gaisrinis vertinimas.
A.L. išreiškė susirūpinimą dėl kiemo dangai siūlomos dolomitinės skaldos ir jos praktiškumo.
Atsakyta, kad nagrinėti Palangos botanikos parko, Sereikiškių parko Vilniuje ir Juodpelkių parko
Mažeikiuose analogai. Dangos tvirtos ir gerai sukibusios, suplūktos. Išreiškiamas susirūpinimas dėl
tokiai dangai būtinos priežiūros. Pasiūlomas variantas panaudoti cheminius rišiklius.
Paklausiama dėl trinkelių, akmenų panaudojimo. Atsakoma, kad trinkelės nedera su saugomo
kultūros paveldo statinių komplekso aplinka, o akmenų panaudojimas apsunkintų kiemo naudojimą
renginiams, judėjimą visoms socialinėms grupėms. Dalyviai replikuoja
Plungės rajono vyr. architektas Tomas Jocys paklausia kur rengiamo projekto ribos. Parodomos ir
nupasakojamos ribos ir sprendiniai.
A.L. paklausia apie numatomas automobilių stovėjimo vietas. Parodomos siūlomos vietos palei Liepų
gatvę. Informuojama apie rengiamą Liepų gatvės sutvarkymo projektą, kurio sprendinius reikia
peržiūrėti.
Plungės rajono vyr. architektas Tomas Jocys išreiškia nuomonę dėl teritorijos projektavimo ribų ir
sprendinių, tačiau pritaria, kad esminiai projekto sprendiniai susiję su pastatu, tačiau būtina numatyti
abejonių nekeliančius teritorijos sutvarkymo sprendinius tinkančius ir kultūros paveldo teritorijai ir
kokybiškam jos naudojimui. Primenama, kad labai svarbus automobilių stovėjimo sprendimas ir jį
reikės pagrįsti techninio projekto metu.
Architektas informuoja, kad pagrindinis projekto tikslas yra pastato pritaikymas, o aplinkos tvarkymas
yra papildomi sprendiniai, kurie bus įgyvendinami esant pakankamam finansavimui. Pasiūlymai kiemo
sutvarkymui bus pateikiami.
Neprisistačiusi dalyvė paklausė ar kiemas ir toliau bus įvažiuojamas automobiliams ir ar jos danga
atlaikys automobilius. Architektas atsakė, kad dėl pastatų funkcijos ir įėjimų privažiavimas lieka, o po
danga numatomas atitinkamas pagrindas transporto eismui. Toliau vyksta diskusija dėl kiemo
dangos.
Kulių seniūnė Daivutė Petrauskienė pasisakė dėl kiemo aikštelės, nes paskutiniu metu jame vyksta
įvairūs kultūriniai renginiai, todėl norėtųsi, kad danga būtų tvirta ir ilgaamžė. Istorikė Zuzana papildė,
kad seniau buvo keli nereguliarūs skaldytų akmenų takai jungiantys pastatų iėjimus. Toliau vyksta
diskusija dėl kiemo dangos.
Plungės rajono vyr. architektas Tomas Jocys paklausė ar buvo vertinamas drenažo įrengimas aplink
istorinį pastatą. Architektas informavo, kad preliminarioje sąmatoje buvo vertintas drenažo įrengimas,
o konstruktorius atliks konstrukcijų vertinimą ir sprendiniai bus detalizuojami.
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