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Norite sutaupyti? Nemokėkite 
už nenaudingą namo plotą
Įžengęs į vienus namus iš karto jauti, kad juose ankšta, o 
įžengęs į kitus – kad erdvu. Ir kaip nustembi sužinojęs, kad 
tas erdvesnis namas iš tikrųjų yra mažesnis už tą, kuriame 
buvo ankšta... Tad šį kartą ir pakalbėkime apie tai, koks turė-
tų būti namas, apie jo plotą ir efektyvų erdvių planavimą.

N ė vienas nenorime papildomai mo-
kėti už neracionaliai naudojamus 
kvadratinius metus, tačiau baimin-

damiesi, kad name bus ankšta gyventi, pa-
mirštame, jog svarbesnis yra ne jo bendras, ne 
formaliai „naudingas“ plotas, į kurį įskaičiuo-
jami visi koridoriai, laiptų aikštelės ir užka-
boriai, o iš tiesų naudingas plotas: holas arba 
tambūras, gyvenamoji erdvė, virtuvė, miega-
mieji, drabužinė, san.  mazgai, sandėliukai ir 
(arba) racionalaus dydžio techninė patalpa.

VIENAUKŠTIS VS DVIAUKŠTIS
Pirmiausia nuspręskime  – statysime arba 

pirksime vienaukštį ar dviaukštį gyvenamąjį 
namą. Neretai dviaukštį žmonės renkasi dėl 
to, kad nori daugiau erdvės už mažesnę kainą. 

Taip, dviaukščio namo kvadratinis metras 
pigesnis, negu vienaukščio, nes mažesnis pa-
matų ir stogo plotas. Būtent pamatai ir sto-
gas – bene brangiausios namo dalys ir kartu 
gali sudaryti apie 40 % jo kainos, tad rinkda-
masis dviaukštį už tą pačią sumą gali pasi-
statyti arba nusipirkti, tarkim, ne 100, o 115 
kv.  m, arba ne 120, o 140 kv.  m namą. Pa-
radoksalu, bet dviaukščiame didesnio ploto 
name tikrai naudingos erdvės gali būti tiek 
pat ar net mažiau nei keliolika kvadratinių 
metrų mažesniame vienaukščiame, kurio er-

ma įsprausti gyvenamosios erdvės kampe, ta-
čiau racionaliai panaudoti erdvę po laiptais 
pavyks ne visada. O antrame aukšte būtinai 
reikės laiptų aikštelės, kuri gali užimti beveik 
tiek pat vietos kaip vidutinio dydžio kamba-
rys. Jokios kitos funkcijos ji neatlieka, bet šis 
plotas jums kainuos. Laiptams ir atitvarams 

dvė panaudota racionaliai, nes dviaukščiame 
name tik formaliai „naudingo“ ploto – neiš-
vengiamai daugiau.  

LAIPTAMS REIKIA VIETOS 
Pagrindinis vietos rijikas dviaukščiame 

name yra laiptai. Pirmame aukšte juos gali-
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įrengti taip pat reikės pinigų. Visa tai  – pa-
pildomos išlaidos, kurių galima išvengti pasi-
rinkus vienaukštį namą. 

Be to, laiptai yra didesnės rizikos zona. Ti-
kriausiai nerasime žmogaus, kuris kopda-
mas laiptais nėra nė karto slystelėjęs, o gal net 
nikstelėjęs koją, tad dar vienas argumentas 
vienaukščio namo naudai  – jame nėra laip-
tų, todėl jis saugesnis. Tai ypač svarbu, jei šei-
moje yra mažų vaikų (nereikės sukti galvos, 
kaip laiptus saugiai atitverti), arba jei kartu 
gyvena vyresnio amžiaus ar sunkiau vaikš-
tantys žmonės, kuriems laiptai – papildomas 
diskomfortas.

VENKITE  
NEFUNKCIONALIŲ ERDVIŲ 

Kaip manote, kam reikalingas ilgas kori-
dorius, kuris būna daugelyje standartiškai 
suprojektuotų namų. Jei namas suplanuo-
tas neracionaliai, jo būtinai reikia, nes ki-
taip nepateksite nei į kambarius, nei į virtu-
vę, nei į san. mazgą. Tačiau tai tik formaliai 
„naudingas“ plotas. Norint jo išvengti, reikia 
tinkamai išdėstyti visas namo patalpas. Tad 
rinkdamiesi namą atkreipkite dėmesį, ar jis 
suplanuotas racionaliai ir kiek jame yra tik 
formaliai „naudingo“ ploto, už kurį vis tiek 
teks sumokėti. 

Jokių laiptų, kuo mažiau koridorių, kurie 
neprideda patogios ir tikrai naudingos erdvės, 
bet didina bendrą plotą ir namo kainą. Tačiau 
pasiekti bet kurią namo vietą turi būti patogu. 
Būtent tokiu principu vadovavomės kurdami 
bendro architektūros stiliaus „Lapino namų“ 
koncepciją. Pagal ją „Bičiulių terasose“ ar „Vil-
niaus kalvose“ statomų vienaukščių skirtingo 
dydžio namų bendras bruožas – maksimaliai 
naudingai panaudotas kiekvienas kvadratinis 
metras. Iš maždaug 43 kv. m bendros erdvės, 
kuri atlieka svetainės ir gyvenamojo kambario 
funkciją ir kurioje įrengta virtuvės zona, ga-
lima patogiai patekti į kitus kambarius, todėl 
palyginti nedideliame 102 kv.  m name telpa 
du beveik 12 kv. m vaikų miegamieji, erdvus 
beveik 16 kv. m tėvų miegamasis, kuriame ga-

lima įrengti patogią drabužinę, du pakanka-
mai erdvūs san. mazgai, sandėliukas-techninė 
patalpa ir holas. Jei palyginsite šį ir tradici-
nės koridorinės sistemos namą, paaiškės, kad 
pastarojo bendras plotas didesnis bent 10–
15 kv.  m. Kitame, 120 kv.  m, name bendro-
ji zona su virtuve užima daugiau nei 47 kv. m, 
jame yra 3 miegamieji po maždaug 14 kv. m, 
du san. mazgai, iš kurių vienas – daugiau nei 7 
kv. m, virtuvės sandėliukas ir techninė patal-
pa-sandėliukas, o prie tėvų miegamojo – maž-
daug 8 kv. m drabužinė su langu. Norint visa 
tai sutalpinti standartiniame name su korido-
riumi ar dviaukščiame name, jis turėtų būti 
bent 15–20 kv. m didesnis. 

Didesnių ir mažesnių vienaukščių raci-
onaliai suprojektuotų namų yra ir daugiau, 
tad jei nenorite mokėti už tik formaliai „nau-
dingą“ plotą, pasidomėkite, kas siūlo tokius 
projektus. Geriausia, kad juos jūsų pasirink-
tame kvartale statytų panašiu metu, nes taip 
išvengsite rizikos ilgus metus gyventi kaimy-
no statybų aikštelėje, apie kurią kalbėjome 
žurnale sausio mėn.  

VIENAUKŠTIS –  
NEBŪTINAI BRANGESNIS 

Taigi, nors kvadratinis metras vienaukš-
čiame name brangesnis už kvadratinį metrą 
dviaukščiame, pasirinkus dviaukštį sutau-
pyti nepavyks, nes sumokėsite už papildo-
mą, bet praktiškai nenaudingą plotą. Be to, 
tą plotą reikės šildyti, apšviesti, o kartais ir 
laiptus paremontuoti. Vadinasi, tokio namo 
eksploatacija bus brangesnė. Tas pats nu-
tiks, jei pasirinksite neracionaliai suplanuo-
tą vienaukštį.

Kita vertus, tai, kas iš pirmo žvilgsnio at-
rodo brangiau, gali kainuoti tiek pat ar net 
pigiau, nes jei vienaukščio gyvenamojo 
namo erdvės funkcionalios, pakaks mažes-
nio ploto, o eksploatavimas bus gerokai pi-
gesnis. Tad norėdami nemokėti už tik for-
maliai naudingą plotą pasidomėkite, koks 
įvairaus dydžio skirtingai suplanuotų namų 
plotas, ir apskaičiuokite, kiek juose kainuo-
tų kv. metras tikrai naudingo ploto. Ko gero, 
tiek pat, kiek racionaliai ir protingai supla-
nuotame vienaukščiame name.


