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{vadas 

Jrengti ir jaukiai apipavidalinti gyvenamojo namo, sodybos ar [staigos teritoriJEi yra nema-

zas darbas, reikalaujantis ne tik lesq, laiko, darbo, bet ir nemazai ziniq. 

Sis paskaitii konspektas ir skiriamas tarn. Leidinio autore, profesijai paruosusi nemaz^ 

iloristq buri, destanti s[ dalyk^ Utenos kolegijos studentams, nutare §[ leidini skirti butent 

jiems, taip pat visiems zmonems, kuriuos domina aplinkos sutvarkymo ir apzeldinimo di-

zaino zinios. 

Pastaraisiais metais pasaulyje vis didesnis demesys skiriamas, kaip kuo graziau ir es-

tetiskiau sutvarkyti teritorijas. Jsigyjama vis daugiau ivairesniq augalq, jais apzeldinamos 

teritorijos, kuriami [vairios paskirties ir stiliaus sodai. Kiekvienai saliai budingas savitas 

teritorijos tvarkymo dizainas, priklausantis nuo pastatq stiliaus, atspindintis zmoniii gy-

venimo bud^ bei tradicijas. Nepriklausomai nuo to, ar zmones gyvena daugiabutyje su 

balkonais ar terasomis, ar turi keliq ar keliolikos arq zemes sklype, jie nori susikurti grazi^ 

aplinkq.. Lietuvos didmiesciuose statoma vis daugiau sublokuotq namq. Prie siq_ pastatq yra 

ir nedideliq zemes sklypq. Zmones stengiasi juos kuo graziau [sirengti. 

Dar musq, seneliai ir proseneliai duminiq pirkeliq palangese pasisodindavo rutq, bijunii, 

jurginq, nasturtq, karkleliq, po krum^ aly vos, jazmino ar ersketrozes. Geliq ziedais budavo 

papuosti rankdarbiai: audiniai, neriniai, mezginiai ir net droziniai. 

Begant metams, keiciantis amziams atsirasdavo vis daugiau ir idomesniiiaugalq, lavejo 

zmoniii skonis, buvo kaupiama patirtis ir vis didesnis demesys buvo skiriamas grazesniam 

aplinkos sutvarkymui. 

Pastaruoju metu isleidziama nemazai [vairiii zurnalq, knygq apie aplinkos sutvarkym^, 

taciau zmogui, norinciam susitvarkyti aplink^., gauti ir isigyti siuos leidinius yra nelengva. 

Lietuvoje, ypac rajonuose, truksta apzeldinimo specialistq, architektii, dizaineriii, i ku

riuos zmones galetq kreiptis pagalbos. Knygos autore tikisi, kad sis leidinys bent minima-

liai uzpildys si^ sprag^. 

Kiekvienam jos skaitytojui, zmogui, mylinciam augalus, kurianciam grazi^ aplink^, 

autore linki kantrybes, meiles, supratimo, prigimtines kulturos, naujoviq ieskojimo, lesq ir 

noro naujiems augalams isigyti, artimi[ju palaikymo ir pagalbos. Stenkimes susikurti gra-

zi^ gyvenimo ir darbo aplink^. Gyvenkime ir dirbkime grazioje aplinkoje. Sekmes Jums 

visiems! 

Gy venamqjq namq, institucijn teritorijos - vizitine kortele, kuri parodo, koks sio pasta-

to savininkas, jo skonis, darbstumas, tvarkingumas, poziuris [ kitus, pagarba jiems. 

Priejus ar privaziavus prie teritorijos, dar neiejus i pastat^, galima susidaryti [spudi apie 

namo ar institucijos savininkus. 



6 TERITORIJV SUTVARKYMO IR APZELDINIMO DIZAINAS 

Zmogus ar [staiga isigij? zemes sklype individualiam namui ar institucijai, statybas 

vykdo pagal projekt^,, taciau kaip turetq atrodyti aplinka, daznai negalvoja. {rengus pastato 

vidq ir teritorij^ pagal tarpusavyje suderint^ plan^, nebutii atotrukio tarp vidines pastatq 

erdves ir j[ supancios aplinkos, isorine teritorijos erdve pratQstq ir papildytii interjer^. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje stengiamasi kuo graziau ir estetiskiau apipavidalinti 

gyvenamqjii namq ir [vairiq istaigq. teritorijas bei jas apzeldinti. Dideja augalq ir geliii 

asortimentas. 

Teritorijos apipavidalinimas ir apzeldinimas turi atitikti pastato stiliq, viet^, kurioje 

jis stovi, sklypo dydi ir padeti pasaulio saliq atzvilgiu. Kiekviena teritorija turi tureti 

savo stiliq. Taciau t^ pati stiliq, jo dizain^ galima [vairiai interpretuoti, derinant tarpusa

vyje keliq stiliq bruozus. Stiliaus pasirinkim^ lemia zmoniq gyvenimo budas, institucijos 

paskirtis, todel jis turi buti islaikytas ir pastatq architekturoje, interjere, aplinkos apzel-

dinime, ir mazosios architekturos elementuose. 

Pirmiausia svarbu (vertinti realq teritorijos sklypo vaizd^. Kuriant teritorijos aplink^, 

svarbu sumaniai pasinaudoti naturalaus landsafto teikiamomis galimybemis. Naturalus, 

neperformuotas reljefas gali teikti puiki^galimyb? kurti isskirtin?, originali^, individually 

aplinky. Galima palikti sklype jau augancius medzius, slaitus ar net kasant zemq rastus 

akmenis. Projektuojant ir kuriant bei apzeldinant teritorija,, labai svarbu atsizvelgti [pastatq 

stiliq, statybines medziagas bei teritorijos paskirti. Svarbu islaikyti isoriniq spalvq ir formq 

vienov? su interjeru. Parenkant statiniq fasado spalvas, butina pagalvoti, arjufone isryskes 

augalq formos, spalvos, dydziai. Geriausia rinktis naturalias, prie aplinkos derancias spal

vas, formas bei medziagas. Sie patarimai tinka ir teritorijose [sirengiant zonas, aiksteles, 

vandens telkinius, apsvietimq., baldus, pavesines. 

Miestuose pastaraisiais metais vis populiaresni tampa sublokuoti namai - kotedzai. 

Zemes sklypai prie jq labai mazi, taciau tai - irgi privalumas, lyginant su daugiabuciq 

namii aplinka. Nedideliame zemes sklypelyje akcentu gali buti isskirtines formos augalas, 

akmens ar medzio skulptura ar kitas mazosios architekturos elementas, aplink kuri, kaip 

pagrindini akcenty, galima butq isdelioti kitus elementus. Dekoratyvus medziai, krumai, 

augalai, takai, vandens telkiniai - tai pagrindiniai siq dienq aplinkos komponavimo ele

mental. Jie turi buti ir didelese teritorijose, ir mazuose kiemeliuose. Jeigu vietos labai ma-

zai, geliq vazonai, loveliai balkone, ant laiptq, vandens indas, akmenys ar skulptura pades 

sukurtijaukq, zavq, teritorijos z a l i ^ i kiemeli. = -

Lietuvoje gyvenamuosius namus, institucijq pastatus ir teritorijas aplink jas galima su-

skirstyti iketuris stilius: 

• etnografini, 

» dekoratyviyi ukini, 

K moderniui. 
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• misriui. 

Teritorijn [rengimo ir apzeldinimo dizainy, lemia: 

• teritorijq dydis, , , 

« pastatq stilius ir paskirtis, 

• teritorijq paskirtis. 

Teritorijas sudaro: 

" zonos arba erdves, 

• mazosios architekturos elemental, 

« zeldiniai. 

Kiekvienoje teritorijoje gali buti [vairios zonos. Pagrindines jq: reprezentacine zona, dar

bo, poilsio, sporto, vaikq, gamybine ir kitos. Panasios zonos yra individualiq gyvenamq-

J4 namq, teritorijose ir [vairiose institucijose, turinciose nemazus zemes sklypus ar vieno, 

dviejn kvadratiniq metrq zemes plotelius. 

Mazosios architekturos elementai teritorijose 

Zonos 

«• tvoros, 

• privaziavimo keliai, takai, 

» atramines sieneles ir laiptai, 

• arkos, pergoles, treliazai, 

« poilsio vietos, 

pavesines. 

» lauko baldai, 

geliqindai, 

« ugniavietes. 

« vandens telkiniai, 

^ apsvietimas, 

» vaikii zaidimq kampeliai. 

terasos, aiksteles. 


