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ĮVADAS

Poilsio zona vadiname vietą, skirtą atsipalaidavimui. Tačiau šis apibrėžimas neapsiriboja

tik relaksacija. Poilsio zona bei jos funkcijos priklauso nuo vartotojų poreikių. Vieniems 

- tai vieta skaityti knygą, kitiems – grožėtis gamtovaizdžiu ar pusryčiauti, tretiems – tai 

puikiausia vieta susibūrimams ar pramogavimui. Pagrinde poilsio zonos yra skirstomos į

dvi rūšis – privati ir vieša. Esminis skirtumas tarp jų yra tas, kad vieša poilsio zona yra 

visuomeninė nuosavybė. Ši vieta pagrinde naudojama komunikavimui – susitikimams, 

pasivaikščiojimams, poilsiui. Svarbus aspektas viešai poilsio zonai yra tas, kad turi būti 

atsižvelgiama į didelį vartotojų srautą. Ši vieta prieinama ir atvira plačiajai visuomenei. 

Taigi būtini patogūs priėjimai prie pagrindinės veiklos zonos. Dar turi būti atsižvelgiama

į viešoje poilsio zonoje naudojamos įrangos aukšto lygio patvarumą bei ilgaamžiškumą. 

Taip pat ši zona yra svarbi kultūrine prasme, taigi turi būti apmąstytas vietos įrangos 

ergonomiškumas – vieša poilsio zona turėtų talpinti kuo didesnį skaičių žmonių. Dėl to 

privalo būti atitinkamas kiekis šiukšlinių. Būtina laikytis nustatytų saugos ir bendrųjų 

tvarkymo ir švaros reikalavimų.1 Vieša poilsio zona gali būti ir ežero ar paplūdimio 

dalis, didelė pieva ar gėlynai.2 Taip pat gali būti sritis, specialiai numatyta kempingui ar 

iškylavimui. Dažniausi viešos poilsio zonos bruožai yra tokie, kad tai yra plotas su 

įvairia augmenija ir suoleliais. Dažnai yra įkuriamas parko teritorijoje. Jis paprastai yra 

atskirtas nuo judrių gatvių ar pramoninių rajonų. Tuo tarpu privati poilsio zona priklauso

fiziniam asmeniui bei apima siauresnį veiklos spektrą. Tačiau vienas didžiausių jos 

privalumų – išlaikomas privatumas. Šiame darbe plačiau pakalbėsiu apie privačias 

poilsio zonas. Būtent tokiam projektui atlikti mane pastūmėjo asmeninis temos 

aktualumas - noras suprojektuoti poilsio zoną savo gyvenamojo namo sklype. 

1 ,,Tvarkymo ir švaros taisyklės“, prieiga per internetą:<http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?
id=3&docid=30203480>[Žiūrėta 2013. 03.18].

2 „Home & Garden“, 2013m. prieiga per internetą: <http://answers.yahoo.com/question/index?
qid=20090718110643AA0efFl>  [Žiūrėta 2013. 03.20].
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PRIVAČIŲ ZONŲ ĮVAIROVĖ

Kalbant apie privačias zonas, galima teigti, kad jos yra suskirstomos pagal daugybę 

aspektų. Pirmiausia, tai priklauso nuo poilsio zonos projekto sudėtingumo ir esamos 

įrangos. Tai gali būti projektas, kuriame suprojektuotas:

1. Landšaftas tai takai ir juos apipavidalinanti augmenija

Poilsio zona, esanti San 
Franciske. Matomas itin 
plastiškas dizainas - 
grindų trinkelių dėliojimo 
schema, harmoningai 
kombinuojama su vandens
kompozicija. Visa tai 
apjungia augalai, 
pridedantys poilsio zonai 
spalvingumo ir gyvumo. 
Akmenys jai suteikia 
žaismingumo.

Paveikslas nr. 1
Prieiga per internetą: 
<http://rockgardens.ru/garden/lithu
anian/yaponskii_sad/yaponskii_sad
.html>[žiūrėta 2013 03 09].

Poilsio zona su japoniško 
sodo elementais – 
žemaūgiai augalai , 
organiškos formos takas, 
dekoruotas akmenimis.

Paveikslas nr. 2
Prieiga per internetą:
<http://www.statyba.org/galerija/95
2/12264/>[žiūrėta 2013 03 09]
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2. Lauko baldų kompleksas bei pavėsinė

Poilsio zona harmoningai 
integruota į esamą aplinką.
Suprojektuoti takai veda 
link funkcinės zonos, 
sukurtos poilsiui. Joje 
naudojama įranga – 
sėdimosios dalys bei 
židinys. Visa poilsio zona 
apsupta medžių bei krūmų 
gausos.

Paveikslas nr. 3
Prieiga per internetą: 
<http://www.furnishism.com/15-
amazing-modern-landscape-
designs>[žiūrėta 2013 03 09].

Poilsio zona, turinti 
funkcinę zoną 
pasivaikščiojimams. Joje 
dominuoja lenktos formos,
žaismingos gėlių ir 
trinkelių dėliojimo 
kompozicijos. Poilsio zona
susideda iš pavėsinės bei 
sėdimosios dalies. Visa tai 
supa augmenija – medžiai,
krūmai ir ryškiaspalvės 
gėlės. 
Paveikslas nr. 4
Prieiga per internetą: 
<http://newinteriorhomedesign.blo
g.com/2011/06/15/very-simple-
modern-backyard-landscaping-      
design-furnish-ideas-

pictures/>[žiūrėta 2013 01 12].
 

6

http://newinteriorhomedesign.blog.com/2011/06/15/very-simple-modern-backyard-landscaping-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20design-furnish-ideas-pictures/
http://newinteriorhomedesign.blog.com/2011/06/15/very-simple-modern-backyard-landscaping-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20design-furnish-ideas-pictures/
http://newinteriorhomedesign.blog.com/2011/06/15/very-simple-modern-backyard-landscaping-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20design-furnish-ideas-pictures/
http://newinteriorhomedesign.blog.com/2011/06/15/very-simple-modern-backyard-landscaping-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20design-furnish-ideas-pictures/
http://www.furnishism.com/15-amazing-modern-landscape-designs
http://www.furnishism.com/15-amazing-modern-landscape-designs
http://www.furnishism.com/15-amazing-modern-landscape-designs


3. Žaidimų aikštelė ar baseinas3

Privati poilsio zona su 
sėdimomis vietomis 
poilsiui bei baseinu 
pramogoms. Dizainą 
pagyvina tropinių augalų
gausa. Jaukumo suteikia 
baldinėje įrangoje 
naudojamos medinės 
detalės bei suolas su 
paminkštinimais ir 
pagalvėmis. Poilsio 
zonoje esanti įranga - 
suolai bei stalas,stoginė, 
apsauganti nuo lietaus, 
įrengta vėdinimo 
sistema. 4

Paveikslas nr. 5 
Prieiga per internetą: 
<http://bestgardendesign.net/wp-

content/uploads/2012/10/modern-gardendesign-21.png>[žiūrėta 2013 05 07].

 

Šeimos poilsio zona su 
funkcinėmis zonomis 
poilsiui bei pramogoms. 
Jaukumą suteikia 
šviesios spalvos ir 
medžio elementai.
Paveikslas nr.6
Prieiga per internetą: 

<http://www.bamboolandscaping

.co.uk/garden-design-london/7/-

family-garden-design-in-

clapham->[žiūrėta 2013 05 07].

3 A. Losantos. Urban landscape. Barcelona: LOFT, 2008. P45.
4 Prieiga per internetą: 
<http://www.gardenlandscapeideas.org/ideas/preview/3722/moderngardendesign21thebestgardendesignla
ndscapepatiothe.html> [žiūrėta 2013 05 07].
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Poilsio zonų išskirstymui įtaką daro veiklos pobūdis esamoje erdvėje. Taigi, reikia tik 

nuspręsti - tai bus zona poilsiui, pramogoms ar susirinkimams ir pasisėdėjimams. 

Dar galimas skirstymo būdas – pagal tipą. Tai priklauso nuo panaudojamų medžiagų 

projekto įgyvendinime bei augmenijos įvairovės. 

Minėti veiksniai apsprendžia, ar tai bus kinietiško, europietiško, ar angliško stiliaus 

landšaftas. 

Apibendrinant, privačios zonos pobūdis priklauso nuo:

• užsakovo pomėgių;

• poreikių;

• gyvenimo būdo;

• finansinio aspekto;

• lūkesčių.
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PROJEKTO AKTUALUMAS

Šis projektas yra aktualus dėl to, kad esamame sklype nėra išspręstas funkcinis 

zonavimas. Tai reiškia, jog nėra paskirta vieta poilsio zonai.

Žinoma, jog svarbiausia yra teisingai suplanuoti funkcinį zonavimą, nes skubėjimas 

priveda prie klaidų ir bereikalingo jėgų, laiko ir pinigų eikvojimo.5

Detalus landšafto projekto pradinis planas svarbus tuo, kad vartotojams ateityje būtų 

suteikiamas kuo didesnis estetinis pasitenkinimas, harmonijos ir vientisumo pojūtis. Tai 

pasiekiama proporcijų ir atsiveriančio vaizdo pagalba. Taip pat, vienas iš didžiausių 

ladšafto projektavimo pliusų yra tai, kad galima išryškinti pasirinktos vietos privalumus 

(pavyzdžiui gražus gamtovaizdis) arba dizaino pagalba paslėpti tam tikrus trūkumus 

(nepatrauklias detales – ūkinį pastatą ar bendrą tvorą su kaimynais).6

Vienas iš pačių nuostabiausių landšafto kūrimo aspektų – kiekvienas projekas yra savaip

unikalus ir atspindi savininko asmenybę. Landšafto dizainui didelę įtaką taip pat daro 

mados tendensijos. Tačiau sekti jomis neverta, svarbiausia išlaikyti savitą stilių, 

atitinkantį esamo namo dizainą.

5 К. Букс. Дизайн обустройство сада. Издательство: Кладезь-Букс, 2006. P.6.
6 К. Букс. Дизайн обустройство сада. Издательство: Кладезь-Букс, 2006. P.9.
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VARTOTOJŲ KELIAMI REIKALAVIMAI 

Poilsio zona yra daugiau nei vieta atsipalaidavimui. Tai gali būti įvardijama kaip vieta, 

skirta žmonių bendravimui ar net pramogoms. Taip pat didelę estetinę funkciją atlieka 

landšaftas - tai tarsi gyvenamojo sklypo vizitinė kortelė. Atsižvelgiant į unikalų kiemo 

dizainą yra kuriamas gyvenamosios aplinlkos stilius. 

Kiekvienai asmenybei poilsio zona teikia komfortą dėl skirtingų bruožų, veiksnių.  

Norint suprojektuoti gerą poilsio zoną, visų pirma reikia pagalvoti apie du pagrindinius 

veiksnius:

• emocinį;

• fizinį.

Būtent nuo šių veiksnių priklausys projektuojamos poilsio zonos kokybė. Aukščiausia 

kokybė pasiekiama tada, kai yra maksimalus minėtų aspektų derinys.

Taigi, projektuojant landšaftą pirmiausia yra svarbu išsiaiškinti individualaus žmogaus, 

potencialaus poilsio zonos vartotojo, poreikius ir lūkesčius. 

Poilsio zonos projektavime labai svarbus pats kontekstas – ji turi tarnauti žmogui 

kasdienio gyvenimo užsiėmimuose. Vienas svarbiausių dalykų yra tas, kad zona turėtų 

ryšį su aplinka. Reikia, kad projektuojant situacija būtų sėkminga - išlaikoma ekologinė 

pusiausvyra ir visi procesai vyktų nuosekliai.7

Norint pasiekti aukštą komforto lygį, zonoje bus projektuojama vieta susirinkimams, 

pasisėdėjimams. Ją sups augmenija. Numatomas vartotojų amžius – 18 – 60 metų. 

Būtent dėl to, kad poilsio zona nebus skirta mažiems vaikams ar pagyvenusio amžiaus 

žmonėms, nėra labai svarbus apsaugos aspektas. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, 

projektavimas vis vien reikalauja tam tikrų saugumo taisyklių laikymosi. Būtina 

atsižvelgti į projektuojamos įrangos ergonomiką bei statybos reikalavimus. Projektavimo

eigoje, renkantis augmeniją, taip pat reikia turėti galvoje tai, kad kartais juos reikia 

purkšti tam tikrais chemikalais. Juos renkantis reikia žiūrėti, kad būtų kuo mažiau 

toksiški. Taip pat reikia žinoti,  kad norint įrengti elektros instaliaciją, reikia imtis 

papildomų saugumo priemonių.8 Vienas svarbiausių dalykų - gerai apgalvoti 

ergonominiai veiksniai.

7 T. Waterman. The Fundamentals Of Landscape Architecture. Lausanne: AVA, 2009. P.50.
8 К. Букс. Дизайн обустройство сада. Издательство: Кладезь-Букс, 2006. P.6.
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Vienas pirmųjų uždavinių pradedant projektuoti poilsio zoną privačioje erdvėje - reikia 

ištirti esamą vietą įvairiais aspektais. Svarbu žinoti vietos istoriją. Nuo žemės 

formavimo, iki vietinių gyventojų zonos panaudojimo. Reikia atkreipti dėmesį į jau 

esamus augalus. 

Taip pat turi būti ištiriami socialiniai ir ekonominiai elementai – tokie kaip aplinka – 

vieta prastame ar prabangiame rajone. Dar labai svarbu yra geologija, dirvožemis bei 

vandens santykis su jais. Taip pat prieš projektuojant poilsio zoną reikia atkreipti dėmesį

į vyraujančius vėjus bei saulės padėtį.9 Svarbus nuspręsti, poilsio zona bus sezoninė ar ją

bus galima naudoti ištisus metus. Taip pat projektas turi būti kuriamas atsžvelgiant į 

panaudojamų medžiagų bei augalų kainas tam, kad poilsio zonos projektą būtų galima 

realizuoti.

Mano poreikis toks, kad poilsio zona būtų naudojama visais metų laikais. Tai reiškia, 

kad numatoma įranga turi būti atspari temperatūrų skirtumams, atlaikytų stiprų vėją, 

sniegą. Dar vienas konkretaus projekto pagrindinis reikalavimas – zona turi būti bent 

dalinai uždara. Taip siekiama apsisaugoti nuo vėjo bei sudaryti jaukumo ir privatumo 

įspūdį. Dar vienas svarbus dalykas - būtina įvesti apšvietimą. 

Pagal esamą situaciją stiprioji zonos vieta yra ta, kad sklypas erdvus, jame auga tik keli 

medžiai. Tai leidžia nevaržomai ir paprastai išsirinkti tikslią vietą, kurioje bus 

projektuojama poilsio zona. Dar viena stipri vieta yra ta, kad sklypo reljefas – lygus. 

Kaip galimą silpnybę, galima įvardyti tvorą, kuri riboja projektuojamą bei kaimyninį 

sklypus. Tvora visiškai neapsaugo nuo kaimyniniame sklype sklindančio triukšmo. Taip 

pat tvora yra standartinės įrangos dalis, taigi reikėtų rasti jai originalesnį sprendimą. Yra 

galimybė išspręsti šį klausimą pakeičiant tvorą, arba tiesiog apželdinant ją. 

Numatoma grėsmė – elektros įvedimo klausimas. Takus, vedančius link poilsio zonos 

reikia apšviesti tam, kad ja būtų galima naudotis ir tamsiuoju paros metu. Svarbus 

apgalvotas šviestuvų parinkimas dėl saugaus elektros energijos tiekimo. 

9 T. Waterman. The Fundamentals Of Landscape Architecture. Lausanne: AVA, 2009. P.54.
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PROJEKTAVIMO TIKSLAS IR PROJEKTINĖ UŽDUOTIS 

Poilsio zonos projekto tikslai:

1. padaryti prieinamą visais metų laikais;

2. atsiriboti nuo triukšmingų kaimynų sklypo;

3. apsisaugoti nuo saulės;

4. padaryti, kad nebūtų matoma pašaliniams.

Projektinė užduotis – sukurti privačios poilsio zonos projektą, kurį galima realiai 

įgyvendinti.                                                                                                                           
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PRIVAČIŲ POILSIO ZONŲ PAVYZDŽIŲ ANALIZĖ 

Paprastos (landšaftas)

,,Private Villa in Moka“ 
Maraval, Trinidad. Projektavo 
- ,,Talma Mill Studios“.
Poilsio zonos pagrindinis 
akcentas sukuriamas augmenijos
įvairumu ir pilkomis 
masyviomis akmens plytelėmis. 
Iš pažiūros paprasta, bet 
efektinga idėja. Naudojamas 
standartinės įrangos gaminys – 
suolelis.

Paveikslas nr. 7         
Prieiga per 
internetą<http://talmamillstudios.com/Proje
cts/Residential/Private_Villa_in_Moka.htm
l>[žiūrėta 2013 06 01]

Projektavo – Chad Robert. US

Sprendimas poilsio zonoje 
panaudoti upinius akmenis. 
Vaizdui šilumos suteikia medžio
malkų kompozicijos. Poilsio 
zoną spalvine prasme pagyvina 
žemaūgių augalų gausa.

Paveikslas nr. 8         
Prieiga per internetą 
<http://www.houzz.com/photos/69697/Priv
ate-Residence-mediterranean-exterior-
phoenix>[žiūrėta 2013 06 01]
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Sudėtingos (su baldine įranga)
,,Highgate House“, Londonas . 
Projektavo -  ,,SHH Services“
Poilsio zonos projektas – 
minimalistinio stiliaus. Zoną 
sudaro žaliasis plotas 
pasivaikščiojimams ir poilsio 
funkcinė zona. Ji gali būti 
traktuojama kaip lauko 
valgomasis. Dominuoja 
lakoniškos formos, rami spalvinė 
gama.

Paveikslas nr. 9        
prieiga per internetą 
<http://tablet.shh.co.uk/residential-
architecture/#highgate-house/0>, [žiūrėta 
2013 06 01]

,,Modern Pool & Garden“ 
Projektavo - ,,Harold Leidner 
Landscape Architects“
Projektuojant naudojamos griežtos
formos, kurios kombinuojamos su
žaliąja augmenija. Apvalios 
formos krūmai sušvelnina dizainą.
Šviesus kalkakmenio grindinys 
suteikia erdvumo ir prabangos 
pojūtį, dujinis laužas priduoda 
jaukumo. 

Paveikslas nr. 10         
prieiga per internetą
<http://www.houzz.com/photos/542067/Priva
te-Residence---Modern-Pool---Garden-
modern-landscape-dallas>, [žiūrėta 2013 06 
01]

Projektavo ,,Huettl Landscape 
Architecture“ Walnut Creek, CA.
Pagrindinės poilsio zonoje 
naudojamos medžiagos – betonas 
ir vanduo. Betono konstrukcijų 
išdėstymas suteikia privatumo, 
tačiau ir sunkumo, bei griežtumo 
įspūdį, kurį vanduo sušvelnina.

Paveikslas nr. 11         
prieiga per internetą
<http://www.landscapingnetwork.com/backya
rd-ideas/outdoor-rooms.html>. [žiūrėta 2013 
06 01].
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Labai sudėtingos (su baldais bei įranga) 
Projektavo ,,Villa 
Landscape“
Itin šilta ir jauki poilsio 
zona, sudaryta iš kelių 
funkcinių zonų – 
projektuojami takai, 
apželdinimas, pavėsinė, 
pritaikyta eksploatacijai 
visais metų laikais.

Paveikslas nr. 12        
prieiga per 
internetą<http://www.villalandscap
es.com/> [žiūrėta 2013 05 24]

,, Mid-Century Modern“  
Dallas. Projektavo - 
Harold Leidner Landscape
Architects. Projektas 
dalykiškas bei 
minimalistinis, tačiau 
šiltas ir jaukus dėl įrengto 
židinio bei baldų su 
paminkštinimais. 
Asimetriškos akmens 
grindų plytelės suteikia 
žaismingumo. 
Paveikslas nr. 13         
prieiga per internetą 
<http://www.houzz.com/photos/541
967/Private-Residence---Mid-         
Century-Modern-modern-
landscape-dallas>, [žiūrėta 2013 06 
01]

Projektavo -,,The Green 
Scene Landscape“ 
Chatsworth, CA. Projektas
jaukus dėl parinktų šiltų 
spalvų bei minkštos 
sėdimosios dalies. Esantis 
židinys pasižymi ne tik 
kaip graži detalė, bet ir 
funkcionali.

Paveikslas nr. 14         
prieiga per internetą 
<http://www.landscapingnetwork.c
om/backyard-ideas/outdoor-
rooms.html>, [žiūrėta 2013 06 01]
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PROJEKTAVIMO EIGA 

     Mano projektuojama poilsio zona – privati. Parinkus tikslią vietą landšafto kūrimui, 

galima prieiti prie sekančio žingsnio –  įsigilinimo į planuojamos poilsio zonos būklę ir 

ypatumus. Reikia turėti omenyje, kad vienas iš svarbiausių dalykų poilsio zonoje – rami 

aplinka. Taip pat reikia įveriniti tai, kad viena pagrindinių landšafto dizaino sudedamųjų 

dalių yra augmenija. Būtina išsiaiškinti, kokie augalai gali būti pritaikomi pasirinktoje 

vietoje. Kitaip tariant – atsižvelgti ne tik į meninį išpildymą ir medžiagų derinius, bet ir į

natūralius landšafto vystymosi procesus. Dar reikia atsižvelgti į reljefą. Būtent jis daro 

įtaką meniniams ir architektūriniams sprendimams. 
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Toponuotrauka

Pradedant projektuoti poilsio zoną, pirmiausia reikia ištirti esamą sklypo situaciją. Tai 

geriausiai atspindi toponuotrauka.  Pateiktoje toponuotraukoje galima įžvelgti kur yra 

prieigos prie sklypo, keliai ar kaimyninai sklypai. 

Didesnei projekto detalizacijai pateikiamas pradinis sklypo planas.
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Pradinis planas

Pateiktame pradiniame plane nurodytas pastatų, tvoros, bei esamų augalų planas. 

Atspindima tiksli esama situacija sklype. 

Mano numatytame projekte norima pakeisti kelis medinės tvoros segmentus 

akmeniniais, siekiant sumažinti triukšmo sklidimą iš kaimyninio sklypo.  
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Naujai statoma tvora

Pateiktame plane tiksliai nurodoma vieta, kurioje esama tvora yra keičiama į naują. 

Mano pasirinkimas – pakeisti standartinės gamybos tvorą į gabioninę akmenų tvorą. Šis 

sprendimas prideda projektui inovatyvumo. 

Taip galima teigti ne tik dėl pačių akmenų panaudojimo, tačiau ir dėl to, kad gabionai 

yra pritaikomi šiam netradiciniam sprendimui. Taip yra būtent dėl to, kad gabionų 
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pirminė paskirtis yra išlaikyti konstrukcijas, kurios užkirstų kelią žemės ar kitų uolienų 

nuslydimui. Tačiau taip pat yra naudojami nedideliuose landšafto architektūros 

projektuose.10  

Gabionai yra krepšiai, pagaminti iš suvirintų tinklo akių, kurios yra sujungtos spiralėmis,

surišta viela bei sąvaržomis. Užpildas gali būti įvairus – stiklas, medis, apvalūs akmenys.

Konkrečiu atveju, mano projektuojamame gabiono tvoros segmente pasirinktas akmenų 

užpildas. Gabionų elementai transportuojami plokščia forma  - padėti ant padėklo. 

Aikštelėje jie yra išklojami ir įtvirtinami į nustatytą vietą, kur jie ir bus įstatyti. Krepšiai 

yra pripildomi išrūšiuotų akmenų, kurie užtikrina optimalų užpildymą bei visos 

konstrukcijos stabilumą. Ši idėja yra inovatyvi ir patraukli todėl, kad konstrukcijos 

suteikia ne tik estetinį grožį, bet kartu užtikrina ir puikų funkcionalumą. 

10 ,,Gabionai“, 2011 m., prieiga per internetą: <http://www.betafence-tvoros.lt/produktai/gabionai> 
[žiūrėta 2013 06 02].
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Funkcinis zonavimas

Projektuojant privačią poilsio zoną labai svarbu yra sklypą suskirstyti funkcinėmis 

zonomis. 

Kadangi pageidautina, kad poilsio zona būtų kuo mažiau paveikiama pašalinių veiksnių, 

šią funkcinę zoną numatoma projektuoti tolimiausioje dalyje nuo kelio. Kadangi sklype 

yra ūkinis pastatas su viena aklina siena, vėliau ją bus galima pritaikyti projektuojant 

įrangą.

Žemės plotas už ūkinio pastato negali būti apželdinamas, nes pastatas užstoja saulę, o tai

nepalanku augmenijai. Taigi, tai bus funkcinė sandėliavimo zona su dekoratyviniais 

medienos elementais. Kadangi yra sodininkystės poreikis, vakarinėje dalyje – vieta 

daržui. Likęs plotas – prieigos prie pastatų. 

Nustačius funkcines zonas, galima pradėti projektuoti dangų planus.
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Dangų planas 
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Įrangos planas
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Nr. 4 - stoginė
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Jungimas B

Polikarbonatas

Kanalinio polikarbonato plokštės ypatingai tinkamos ir pritaikytos stogų montavimui. 

Dėl savo skaidrumo, lengvumo, atsparumo smūgiams, gero šilumos laidumo koeficiento,

be stogų dangos plačiai naudojamas sienų, oranžerijų, šiltnamių, reklamos ir kitose 

konstrukcijose. Dvikamerinės plokštės pagamintos iš polikarbonato yra padengtos 

papildomu apsauginiu sluoksniu, užtikrinančiu didelį atsparumą vandeniui ir atmosferos 

bei UV (ultravioletinių) spindulių poveikiui.11

Kanalinio polikarbinato lakštų jungimui naudojamas H profilis. Polikarbonato plokščių 

kanalams užbaigti, klikuojama kvėpuojanti juosta. 

Pritaikymas:

• stogų dangai; sienoms, sienų apdailai;

• oranžerijos;

• žiemos sodas;

• pavėsinės;

• šiltnamiai;

• pergolės;

• automobilių pastogės;

• terasų stogų dengimui;

• šviesą praleidžiantys langeliai.

Medžiagos savybės:

11 „Polikarbonatas“, 2013m. <http://www.plastikucentras.lt/index.php?
psl=102&amp;i=0&amp;d=&amp;klb=1> [Žiūrėta 2013. 05.20].
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• atsparios smūgiams, dūžiams, krušai;

• atsparios temperatūrų pokyčiams;

• atsparios atmosferos veiksnių poveikiui;

• nepraleidžia drėgmės;

• geros izoliacinės savybės;

• nepraleidžia UV spindulių;

• lanksčios;

• ilgaamžiškos.

Apdirbimo būdai: sukirpimas, kniedijimas, lenkimas, pjovimas, terminis apdirbimas, 

klijavimas, tvirtinimas vinimis.12

12 ,,Kanalinis polipropilenas“, prieiga per internetą: < http://www.tuplex.lt/lt/r_8_2.htm> [žiūrėta 2013 06 
02].
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Pjūvis B - B
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Nr. 4 stoginės tvirtinimas F
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Nr. 5 – terasos grindys
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Nr. 5 – terasos grindų tvirtinimas C
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 Nr. 6 - stoginė
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Nr. 6 stoginės tvirtinimas į žemę E
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 Jungimai A ir D
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Apšvietimo planas
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Baldų planas
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Suolelis
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Suolelis be paminkštinimo pagalvių
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Stalas
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Augalų planas
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GALUTINIS PASIŲLYMAS IR VIZUALIZACIJOS
Planšetas nr. 1
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Planšetas nr.2
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Planšetas nr. 3
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Planšetas nr. 4
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Planšetas nr. 5
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IŠVADOS

     Taigi, žinotina, kad projektuojant privačią poilsio zoną, svarbu yra ne tik aiškiai 

apibrėžti, kokias norima įgauti funkcijas. Dar labai svarbus yra funkcinio zonavimo 

planavimas. Taip pat būtina įžvelgti sklypo reljefinius ir geografinius ypatumus, 

atsižvelgti į aplinkinių sklypų ar pastatų daromą įtaką poilsio zonos funkcionavimui. 

Rastoms problemoms rasti tinkamus sprendimus bei projektuojant atkreipti dėmesį į tai, 

kad gautas rezultatas atspindėtų pagrindinį reikalavimą geram poilsiui – kad žmogus per 

maksimaliai trumpą laiką kuo kokybiškiau ir geriau pailsėtų. Taip pat, kad zonos 

funkcionalumas būtų maksimalus įvairiomis oro sąlygomis, visais metų laikais.
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SANTRAUKA

Privačios poilsio zonos projekto tikslai: sukurti multifunkcinę poilsio zoną, prieinamą 

visais metų laikais; atsiriboti nuo triukšmingų kaimynų sklypo; apsisaugoti nuo saulės; 

padaryti, kad nebūtų matoma pašaliniams.

Privačios poilsio zonos projektui pasirinkau savo gyvenamojo namo sklypą. Panorau 

suprojektuoti savo kiemo landšaftą, kurį būtų galima realiai įgyvendinti. 

582 m2 projektuojamo sklypo plotas - suskirstytas į funkcines zonas: poilsio zona, 

sandėliavimo zona, daržas bei prieigos prie pastatų.

Projekte išspręsti apšvietimo, dangų, augalų planai. Poilsio zona – harmoningai 

integruota į aplinką. Numatyta, kad vienu metu gali naudotis šešių žmonių grupė. 

Vartotojų amžius 18 – 60 metų.

Projektuojama poilsio zonos įranga – trys dviviečiai suolai su paminkštinimais. Esant 

poreikiui, juos galima nesunkiai nuimti. Taip pat vartotojų patogumui projektuojamas 

stalas, gaminamas iš maumedžio. 

Suprojektuota  įranga statoma ant terasos grindinio konstrukcijos, pagamintos iš 

karelijos pušies lentų. Kadangi poilsio zona eksploatuojama visais metų laikais, yra 

poreikis sėdint apsisaugoti ne tik nuo saulės, bet ir lietaus ar sniego. Taigi šią apsauginę 

funkciją atlieka stoginė. Jos vienas šonas tvirtinamas prie ūkinio pastato sienos, o kitą 

laiko dvi medinės atramos, įbetonuotos į grindinį. Konstrukcija  laiko lengvo, tačiau itin 

tvirto – skaidraus kanalinio polikarbonato lakštus. Panašiu principu suprojektuota ir 

mažesnė stoginė, įrengta sandėliavimo funkcinėje zonoje. Jaukumui suteikti, po 

pagrindine stogine įrengti šviestuvai. Būtent dėl to, poilsio zona gali pilnai funkcionuoti 

ir tamsiuoju paros metu. Tuo tarpu pastatomi šviestuvai tarsi riboja poilsio ir daržo 

zonas.

Vartotojų patogumui projekte numatyta kepsninė. Taigi ši poilsio zona yra vieta ne tik 

bendravimui ir poilsiui, tačiau ir pramogavimui – maisto gaminimui.

Kadangi būnant poilsio zonoje norima apsisaugoti nuo pašalinių žvilgsnių bei 

sklindančio triukšmo, projektuojamą sklypą ribojanti tvora su kaimynų, yra keičiama į 

gabioninę tvorą su akmenų užpildu, kuri pasitarnauja dvejopai - kaip dekoratyvi detalė 

bei aklina siena, apsauganti nuo pašalinių žvilgsnių. Taigi apibendrinat, šios poilsio 

zonos stiprioji pusė yra ta, kad projektas gali būti pilnai eksploatuojamas visais metų 

laikais bei yra multifunkcionalus. 
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SUMMARY

The aims of a private rest zone project are to create a multi–functional recreational area, 

accessible in all seasons, to hide away from the noisy neighbour, to shield from the sun 

and to make a private area not visible to others. 

For this project I chose my residential house plot. I wanted to design a patio landscape 

that can be realistically implemented.

582 square meters plot of the project area is divided into several functional zones: a 

lounge area, storage area, garden and access to the buildings. The project includes the 

plans for lighting, flooring and plants. The rest zone is harmoniously integrated into the 

environment. The capacity of this zone is up to six people. Determined users age is 18 - 

60 years. 

The equipment of the projected rest area is three double padded benches. If needed, the 

pads can be easily removed. For users comfort there is also a table designed which is 

made of larch. Designed equipment is built onto the terrace floor which is made from the

Karelian pine planks. 

As a rest zone is accessible at all seasons, there is a need to protect a user not only from 

sunshine, but also from rain or snow. The pergola performs the protective function. Its 

one side is attached to the wall of a utility building while the other is supported by two 

wooden pillars which are secured with concrete in the ground. Construction holds 

lightweight but extremely strong transparent polycarbonate sheets. A similar principle is 

used to design the smaller pergola which is based in the storage area. The main pergola 

has installed lighting under the roofing for added cosiness. This is due to the rest zone 

can fully function and nighttime. Meanwhile, standing lamps limits lounge and garden 

areas.

For users convenience there is a grill provided in the project. Thus, this lounge is a place

not only for socialising and recreation, but also somewhat of an entertainment - cooking.

As being a recreation area for prevention of foreign glances and noise, the plot's border 

fence is replaced by gabion fencing with stone aggregate, which serves a dual role - as a 

decorative piece and a blind wall, protecting against unauthorized glances. In summary, 

the recreational area's forte is that the project can be fully exploited at all times of the 

year and it is multifunctional.
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PRIEDAI

Eskizas nr. 1

Poilsio zona 
keturiems 
asmenims su 
sėdimomis 
vietomis, 
skėčiu bei 
bambukų 
sienelėmis, 
suteikiančiomis
uždaros erdvės 
įspūdį.

eskizas nr. 2 

Uždara privati 
poilsio zona su 
stogine, bei 
baldine įranga, 
apsupta 
augmenijos. 
Vijokliniai 
augalai – 
skiriamoji siena
nuo pašalinių 
žvilgsnių.  

eskizas nr.3

Privati poilsio zona
su 

dalinai išmontuojama baldine įranga. Esant nepalankioms oro salygoms, 
sėdėjimui skirtus paminkštinimus galima nuimi. Tvoros išdėstytos taip, kad
baseino zona nėra matoma                      pašaliniams. 
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eskizas nr. 4

Baldinė įranga 

pagaminta iš perdirbtų palečių. Paminkštinimai ant sėdimųjų dalių suteikia 
jaukumo. Sėdimąsias dalis jungia lentynėlės, puikiai tinkančios pasidėti 
puodeliui. 

eskizas nr. 5

Poilsio zona su 
židiniu bei sėdimąja, 
relaksacine zona. 
Baldai suprojektuoti 
taip, kad galima juos 
naudoti kaip 
talpyklas daiktams 
laikyti. Stoginė – 
maumedžio               
konstrukcija, laikanti
kanalinį                     
polikarbonatą.
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