
Gerosios patirties sklaida arba kaip teisingai sutvarkyti medinį namą 

 

XIX a. pabaigoje ir XX a. 

pirmoje pusėje statyti mediniai namai 

paplitę daugelyje istorinių Kauno rajonų. 

Vilos, sodybiniai, nuomojamų butų, 

geležinkeliečių, kariškių namai teikia 

miestui savitą charakterį. Mediniai 

pastatai vis labiau vertinami paveldo 

specialistų, architektūros istorikų. Net 

ypatingomis formomis bei dekoru 

nepasižymintys mediniai namai saugotini 

kaip natūralių medžiagų panaudojimo ir sveikos, ekologiškos gyvenamosios aplinkos pavyzdžiai. 

Deja, viena didžiausių problemų – netinkama tokių namų priežiūra bei atnaujinimas. Dėl lėšų, 

žinių, pagarbos paveldui stokos medinė architektūra neretai darkoma, pradinė išvaizda 

pažeidžiama nevykusiais naujadarais, svetima medžiui plastiko, metalo apdaila.  

 Suprantama, jog ekonominė situacija šiuo metu nepalanki medinių namų 

savininkams, teisinė bazė taip pat neskatina pastatų išsaugojimo. Tačiau ne ką mažiau svarbus ir 

trečias dėmuo – gyventojų žinios apie jų turimo namo architektūros specifiką bei sąmoningas 

noras šią architektūrą išlaikyti ir tinkamai pritaikyti šių dienų reikmėms. Dėl žinių stokos, net ir 

turėdami pakankamai lėšų, savininkai ne visada teisingai atnaujina pastatus. Kadangi renovacijos 

technologijos nuolat tobulėja, natūralu, kad namų gyventojai nebūtinai jas žino. 

Kauno medinės architektūros duomenų bazės „Archimedė“ komanda ir Vytauto 

Didžiojo universiteto mokslininkai, vykdydami Kultūros paveldo departamento dalinai 

finansuojamą projektą, suorganizavo praktinių seminarų ciklą „Atviri namai“. Spalio 1-ą bei 2-ą 

dienomis vyko tiksliniai seminarai, kurių metu medinio paveldo specialistai lankė bei konsultavo 

pastatų savininkus. Kelis medinius Žaliakalnio namus apžiūrėjo menotyrininkė prof. dr. Nijolė 

Lukšionytė, architektė dr. Rasa Bertašiūtė ir restauratorius KPD ekspertas Tadas Stefanovičius. 

Susitikimų metu išsiaiškintos savininkams aktualios jų namų tvarkybos problemos. Specialistai ne 

tik vietoje įvertino pastatų būklę, bet ir suteikė informacijos, kaip tinkamai prižiūrėti gyvenamą 

medinę architektūrą, kokie sprendimai pasiteisintų vienu ar kitu atveju.  



Aplankyti mediniai namai statyti 1920-1930 metais, išlikę beveik arba visiškai 

autentiški. Nuo pastatymo gerai išsilaikiusios rąstų sienos, filinginės durys, profiliuoti langų rėmai 

su užraktais, koklių krosnys. Bėgant laikui, mediniai namai dėvisi: apsilupa dažai, mažėja langų, 

durų sandarumas, prakiūra sovietmečiu asbocementiniais lakštais (šiferiu) perdengti stogai. 

Neišvengiamai kyla būtinybė namus renovuoti. Konsultacijų metu savininkai domėjosi tinkamos 

namo būklės palaikymo, apšiltinimo, vidaus perplanavimo, medinių detalių keitimo galimybėmis.  

Pastebėta, jog viena aktualiausių problemų – nesandarūs langai. Nesigilindami į 

medžiagų suderinamumą, savininkai neretai prastos būklės medinius langus keičia pigiais 

plastikiniais, tikėdamiesi, kad jie bus sandarūs bei patvarūs. Tačiau plastikiniai langai ne tik sudarko 

autentišką namo išvaizdą, bet ir pažeidžia vėdinimo apykaitą – name pablogėja mikroklimatas, gali 

pradėti drėkti ir pelyti sienos. Specialistai tikina, jog plastiko langai nėra ilgaamžiai. Lankantis 

mediniuose Žaliakalnio namuose, ne vienas šeimininkas domėjosi būtent langų pakeitimo 

galimybėmis. Dr. Rasa Bertašiūtė su namų savininkais pasidalijo Skandinavijos šalių praktika, kai 

išorėje paliekamas autentiškas lango rėmas, o vidinėje pusėje montuojamas sandarus stiklo 

paketas. 

Mediniams namams ypač 

aktuali apšiltinimo problema. Prieškarinių 

langų sienos dažniausiai buvo renčiamos iš 

palyginti nestorų rąstų, perdangos 

užpilamos spaliais, smėliu. Šiandien tokios 

konstrukcijos name sunkoka palaikyti 

optimalią temperatūrą. Būtinas šiltinimas, 

tačiau yra įvairių jo būdų – svarbu 

išsiaiškinti, koks būtų tinkamiausias 

konkrečiam namui. Seminarų metu apžiūrint 

namus, savininkai buvo konsultuojami, 

kokios šiltinimo medžiagos ir būdai tiktų konkretiems pastatams. 

Nors daugumos aplankytų namų savininkai domisi tinkama medinės architektūros 

priežiūra, tačiau net ir saugomoje Žaliakalnio dalyje apstu nesėkmingų renovacijų. Dar daugiau 

sudarkytų namų Panemunėje, Vilijampolėje, Aleksote. Aplankius savininkus paaiškėjo, kad 

žmonėms trūksta žinių ne tik teisiniais, bet ir praktiniais pastatų tvarkymo klausimais. Siekiant, kad  

gyventojams taptų prieinamos žinios apie medinių pastatų konstrukcijų priežiūrą, tinkamos stogo 



dangos, apdailos  parinkimą, spalio 9 dieną vyko trečioji seminarų ciklo „Atviras namas“ dalis. 

Pasiklausyti apie tinkamą medinių namų priežiūrą, palaikymą bei atnaujinimą, susirinko būrys 

medinių namų savininkų, architektų, menotyros bei paveldosaugos studentų. Renginio metu 

perskaityti trys pranešimai, medinių namų šeimininkams. 

Medinio paveldo priežiūra dėl paties medžio 

ypatybių skiriasi nuo kitų paveldo objektų. Medis – lengviau 

pažeidžiama, degi medžiaga. Gaisro atveju mediniam 

pastatui gali būti padaryta nebepataisoma žala. Kauno 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresnysis 

inspektorius Tomaš Veliseičik kalbėjo apie gaisrų prevenciją 

mediniuose pastatuose. Pranešėjas aptarė pagrindines 

medinių pastatų gaisrų priežastis, apibūdino  gesinimo 

priemones, galinčias sumažinti gaisro padarinius. 

Kaip minėta, dėl žinių stokos, net ir turėdami 

pakankamai lėšų, medinių namų savininkai ne visada 

pasirenka tinkamus būdus pastatų atnaujinimui. Todėl 

architektė dr. Rasa Bertašiūtė pranešime atskleidė medinio 

paveldo ypatybes, jo svarbą palaikant vietos dvasią. Seminaro dalyviams buvo pateikti tinkamo 

medinės architektūros išsaugojimo bei palaikomosios priežiūros atvejai. R. Bertašiūtė paminėjo 

Japonijos pavyzdį, kur amatas saugomas kaip gyvoji tradicija ir meistrai gauna išmokas už tai, kad 

saugo ir perduoda informaciją ateities kartoms. Praktikuojant senuosius amatus išsaugomas ir 

medinis šalies paveldas. 

Praktinius medinės architektūros priežiūros patarimus pateikė KPD ekspertas 

restauratorius Tadas Stefanovičius. Pranešimo metu aptarti atskirų medinio pastato dalių – 

pamatų, sienų, lubų – apšiltinimo būdai. Pranešėjas taip pat pabrėžė, jog mediniams pastatams itin 

svarbus tinkamas vandens surinkimas ir nuleidimas. Jei dėl netvarkingų lietvamzdžių sienas nuolat 

veikia drėgmė, jos ne tik pelija, bet gali ir nepataisomai supūti. Tinkamai parinkti dažai taip pat yra 

svarbi medinio pastato priežiūros dalis. Kaip pavyzdį pranešėjas paminėjo sėmenų aliejaus 

pagrindu pagamintus dažus, kurie atsparūs aplinkos poveikiui. Galiausiai T. Stefanovičius pateikė 

įvairių praktinių medinės architektūros priežiūros bei restauravimo pavyzdžių. 

Seminaro dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti tarpukariu statyto medinio namo interjerą bei 

išorę ir užduoti klausimų ekspertams. Rąstinių sienų atnaujinimas, namo apsauga nuo drėgmės, 



langų keitimas, namo apšiltinimo galimybės – tai tik keletas aspektų, aptartų po namo apžiūros. 

Net ir pasibaigus oficialiam renginio laikui, dalyviai dar ilgai nesiskirstė ir diskutavo rūpimais 

klausimais. Tikimasi, jog seminarų metu įgytos žinios bei pasidalinta praktinė patirtis bent iš dalies 

palengvins vis dar problemišką medinių pastatų priežiūrą. 

Asta Raškevičiūtė 
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