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CHAIMO FRENKELIO VILOS PARKO ROŽYNO LANKYMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Chaimo Frenkelio vilos parko rožynas (toliau – Rožynas) – tai statinių komplekso, vad. Ch.
Frenkelio rūmais dalis, kurį sudaro Chaimo Frenkelio vila, Šiaulių „Aušros“ muziejaus
administracijos pastatas, secesijos stiliaus fontanas, tvora su vartais, parkas su secesinių linijų takais
ir secesijos stiliaus Rožynas. Chaimo Frenkelio vila – yra Šiaulių „Aušros“ muziejaus (toliau –
muziejus) padalinys.
1.2. Chaimo Frenkelio vilos Rožyno lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato lankymosi
Rožyne pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką, rožių sodinimo ir puoselėjimo taisykles. Šių
taisyklių tikslas – reglamentuoti optimalų Rožyno naudojimą, išsaugoti jį patrauklų lankytojams.
II. ROŽYNO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Rožyno lankytojai turi teisę:
2.1.1. lankytis Rožyne Chaimo Frenkelio vilos parko darbo laiku (I–VII 10.00–22.00 val.)
nemokamai;
2.1.2. statyti transporto priemones tam tikslui įrengtoje automobilių stovėjimo aikštelėje;
2.1.3. naudotis parko infrastruktūra, rekreaciniu inventoriumi skirtu poilsiavimui, pagal
paskirtį;
2.1.4. reikalauti iš muziejaus administracijos užtikrinti saugią aplinką;
2.1.5. nemokamai fotografuoti ir filmuoti, jei fotografijos ir vaizdo įrašai bus naudojami
asmeniniams tikslams. Komerciniais tikslais fotografuoti ir filmuoti galima tik turint
administracijos leidimą;
2.1.6. organizuoti renginius ar susibūrimus Rožyne, suderinus su muziejaus administracija;
2.1.7. prisidėti prie Rožyno išlaikymo;
2.1.8. pagal tradiciją mesti monetas į fontaną;
2.1.9. naudotis papildomomis mokamomis paslaugomis.
2.2. Rožyno lankytojų pareigos:
2.2.1. saugoti aplinką, gamtos bei Chaimo Frenkelio vilos komplekso objektus (vertybes);
2.2.2. nepažeisti kitų lankytojų teisių bei interesų, gerbti kitus lankytojus, elgtis kultūringai,
tausoti parko turtą, šiukšles palikti tik šiukliadėžėse;
2.2.3. šunis vedžioti tik su pavadėliu. Jei šalia yra kitų asmenų ar gyvūnų, pavadėlis turi būti
sutrumpintas iki 1 metro ir šunys vedami prie vedančiojo kojos. Šunys gali būti su antsnukiu,
savininkui atsakingai įvertinus savo augintinio elgseną. Kovinių ir pavojingų veislių šunis vesti su
antsnukiu ir laikant už pavadėlio.
2.2.4. surinkti augintinių ekskrementus;
2.2.5. apie pastebėtus Rožyno, Chaimo Frenkelio vilos komplekso objektų niokojimo atvejus,
atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti muziejaus administracijai ar policijai;
2.2.6. pagal galimybes sudrausminti šių taisyklių pažeidėjus;
2.2.7. vykdyti teisėtus parko darbuotojų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti numatytus
darbus;
2.2.8. vaikus privalo prižiūri tėvai ar kiti suaugę asmenys, kurie turi užtikrinti vaikų saugumą
ir tinkamą jų elgesį ypač prie parko teritorijoje esančio fontano;

2.2.9. laikytis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-89
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-20 redakcija) patvirtintų
„Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešosiose vietose“ taisyklių.
III. ROŽYNO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA
3.1. Lankytojams draudžiama:
3.1.1. Rūkyti parke (leidžiama tik tam skirtoje vietoje);
3.1.2. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti informacines rodykles, stendus, riboženklius,
ženklus;
3.1.3. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ir krūmus;
3.1.4. naikinti ar žaloti augmeniją, išrauti ar iškasti augalus, jų dalis, skinti žiedus, lapus,
šakeles;
3.1.5. ardyti, kasinėti žemės paviršių ar kitaip skatinti paviršiaus eroziją;
3.1.6. šiukšlinti ir teršti aplinką;
3.1.7. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų parko lankytojų poilsį;
3.1.8. atlikti bet kokius veiksmus, kurie gali kelti pavojų žmonių saugumui Rožyne ir parke;
3.1.9. prekiauti ar kitaip uždarbiauti be muziejaus administracijos sutikimo;
3.1.10. rengti filmavimus ar kitus renginius be muziejaus administracijos leidimo;
3.1.11. savavališkai sodinti rožes, medelius ar krūmus;
3.1.12. vartoti alkoholinius gėrimus, kitas psichiką veikiančias medžiagas;
3.1.13. važinėti Rožyne dviračiais;
3.1.14. mesti šiukšles, daiktus, lipti į fontaną;
3.1.15. leisti bėgioti palaidiems šunims, jiems lipti į fontaną.
IV. ROŽYNO APSODINIMAS IR PUOSELĖJIMAS
4.1. Esant ribotam neapsodinto Rožyno plotui, Šiaulių „Aušros“ muziejaus administracija pasilieka
teisę leisti vardines rožes sodinti tik įmonėms, įstaigoms ar bendruomenėms, joms prisidedant prie
Rožyno ir parko puoselėjimo.
4.2. Rekomendacijos vardinių rožių apsodinimui:
4.2.1. Pagrindiniai kriterijai rožių veislėms:
– rožės perkamos tik iš Lietuvos augintojų ir platintojų, daugintos Lietuvoje, grūdintos
vietinio klimato sąlygomis;
– visos sodinamos rožės turi būti be ligos požymių, stiebai turi būti be pažeidimų, be pašalimo
ar kitų grybinių ligų požymių. Jei sodinukas su lapais būtina patikrinti ar nėra miltligės, grybinių
ligų požymių, kenkėjų. Ūgliai turi būti standūs neapvytę. Šaknų sistema sveika, gerai išsivysčiusi,
be pažeidimų;
– rekomenduojama rožes rinktis iš šių grupių: floribundinės, vijoklinės, angliškos, senovinės
istorinės rožių veislės;
– rožių žiedų spalvos turėtų atitikti ar būti artimos rožių spalvoms ir atspalviams pateiktiems
rožių sąraše (Priedas Nr. 1).
4.2.2. Rožės sodinamos vienos veislės grupėmis po 7 krūmus.
4.3. Muziejaus administracija įsipareigoja:
4.3.1. leisti sodinti vardines rožes tam skirtose vietose;
4.3.2. pažymėti vardines rožes lentelėmis, kuriose – rožės veislės pavadinimas, sodinusios
įmonės, įstaigos, bendruomenės pavadinimas, sodinimo data.
V. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
5.1. Parke leidžiama organizuoti klasikinės, folklorinės, liaudies muzikos koncertus, miesto ir
valstybinės reikšmės
renginius, kultūros, sveikatingumo renginius, fotosesijas, santuokos
įregistravimo ceremonijas;

5.2. Prašymas leisti organizuoti renginį Rožyne pateikiamas laisva forma muziejaus direktoriui ne
vėliau kaip 1 mėnesis iki renginio. Prie prašymo pridedamas renginio scenarijus ar programa.
5.3. Renginių organizatoriai privalo:
5.3.1. Savo ar saugos tarnybos pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti renginio
teritoriją;
5.3.2. Palaikyti švarą ir tvarką;
5.3.3. Užtikrinti, kad garsas renginio metu neviršytų nustatytų higienos normų reikalavimų;
5.3.4. Po renginio teritoriją palikti tik muziejaus darbuotojui įvertinus ir pripažinus, kad
renginio vieta sutvarkyta tinkamai.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Šios taisyklės skelbiamos:
6.1.1. Šiaulių „Aušros“ muziejaus internetiniame puslapyje www.ausrosmuziejus.lt;
6.1.2. Chaimo Frenkelio vilos socialinio tinklo facebook paskyroje @ChaimoFrenkeliovila;
6.1.3. Chaimo Frenkelio parko informaciniame stende atitinkamomis piktogramomis.
VII. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ
7.1. Lankymosi Rožyne tvarkos kontrolę vykdo muziejaus administracija, Šiaulių miesto
savivialdybės Viešosios tvarkos skyrius, policijos pareigūnai.
7.2. Asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
7.3. Asmenys, padarę žalą Rožynui ir jame esančioms kultūros ir gamtos vertybėms, privalo
atlyginti žalą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________________________________________________________

Priedas Nr. 1
Rožių spalvos ir atspalviai:

