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1. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI ŽELDYNUOSE 

 

Kiekvienoje sodyboje reikalingas akcentas, kuris būtų kaip savotiškas „skiriamasis 

ženklas“ arba bendro dizaino kulminacinis taškas. Jis suteikia sklypo želdynui išbaigtumą. 

Sklype gali būti ir keli akcentai – traukos taškai. Šią funkciją gali atlikti stilistiškai parinktos 

tradicinės ir modernios skulptūros, nagingo kalvio ar keramiko sukurti šviestuvai, paukščių 

girdyklos ir lesyklos, inkilai, fontanėliai, dekoravimo elementai, vandens telkinėlis, pasisėdėjimo 

zona. 

 

 

1 pav. Architektūros elementai sklype 

 

Vietoj tradicinių skulptūrų galima rinktis puodynę ar vazonų kolekciją, augalais 

užželdintą indą, kelis riedulius, dekoratyvinę sieninę nišą ar net paprasčiausią gamtos vaizdelį, 

įrėmintą netikru langeliu su langinėmis. Puošybiniai priedai gali būti įdomūs, netikėti, juokingi 

ar tiesiog būtini sodui. Netikėtai išnirdami jie dar labiau sustiprins malonų įspūdį. 
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2 pav. Puošybos elementai sklype 

 

Kad ir koks būtų pasirinktas mažosios architektūros elementas, jis turi traukti dėmesį 

ir suteikti sodybos struktūrai ar jos augalams prasmės. Neturėtų atsitikti taip, kad pasirinktas 

elementas pasimes sodo erdvėje ar bus užgožtas augalų.  

Akcento padėtis turi būti įtaigi, bet nebūtinai vyraujanti, nors viena iš teisingo vietos 

nustatymo sėkmės paslapčių yra tinkamas sugretinimas ar pusiausvyra su kitais daiktais – galbūt 

medžiu, tam tikra sėdimąja zona ar net greta esančio namo vaizdu. Akcentą geriausiai išryškina 

fonas: šviesiam tiks tamsi gyvatvorė ar augalų grupė, o tamsiam – šviesi siena.  

  

3 pav. Puošybos elementai sklype 
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1.1.Skulptūra 

 

Skulptūra – svarbus architektūrinis kiemo akcentas, parenkamas pagal bendrą namo 

ir jį supančios aplinkos stilių. Šiek tiek sunkiau išrinkti skulptūrai vietą. Ne visada lengva 

įsivaizduoti, kaip meno dirbiniai atrodys sode, kaip patrauks stebėtojo akis. Nereikėtų skubėti jų 

statyti. Rekomenduojama pirma norimoje vietoje padėti kokį nors panašaus dydžio daiktą ir 

įvertinti, kaip jis atrodo žvelgiant iš įvairių sodo vietų. Reikia atsiminti, kad meno dirbiniai 

dažnai yra centrinės sodybos figūros, todėl verta pagalvoti ir apie kitų sodo elementų svarbą, ar 

dekoratyvios figūros jų nenustelbs. Reikia pasikliauti sodybos visuma. Puošiant aplinką svarbu 

nepersistengti ir nepaversti sodybos perkrautu skulptūrų parku. 

  

4 pav. Skulptūros sklype 

 

Tinkamiausias atstumas nuo apžvalgos vietos iki skulptūros – 3-6 jos aukščiai. 

Skulptūros gražiai atrodo šalia tvenkinio ar jame, intymioje vietoje, skirtoje poilsiui. Ji gali 

kviesti prisėsti ir pamąstyti. Jei išsirinktas meno kūrinys yra išties dailus, tikriausiai norėsis jį 

atidengti. Tačiau reikia neužmiršti, kad želdyno darna pasiekiama tik per visų elementų vienovę. 

Tad, galbūt, efektingiau atrodys skulptūros ir lapijos ar kitų elementų derinys. Šiek tiek 

pridengtas ir matomas ne iš visų pusių meno kūrinys sužadins intrigą. 
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5 pav. Skulptūra prie vandens telkinio 

 

 

6 pav. Skulptūros tarp želdynų 
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Norint, kad nedideli meno kūriniai išryškėtų sodo erdvėje, patartina juos šiek tiek 

pakelti, pastatyti ant pakylų. Apšviesti tamsiu paros metu jie atrodys dar įspūdingiau. 

 

7 pav. Skulptūros ir apšvietimo derinys 

 

Sunkūs dirbiniai, pvz. didelės skulptūros turi stovėti ypač lygioje vietoje, kad 

būtume tikri dėl jų stabilumo. Reikia iškasti šiek tiek didesnes nei pagrindas duobes. Jei žemė 

puri – jų prireiks gilesnių.  

Visada gražiau atrodys natūralių spalvų skulptūros. Margaspalves reikėtų rinktis 

atsargiau, kad jos netaptų svetimkūniais. Ornamentai, kurie yra pagaminti iš tų pačių žaliavų, 

gali sudaryti grupes. Pavyzdžiui terakota, akmuo ar medis priklauso natūralių medžiagų grupei. 

Tad dirbiniai, sukurti iš jų, tinkami komponuoti drauge. Stiklas ar metalas prie šių medžiagų 

greičiausiai visiškai nederės. Tačiau moderniame sode, juos derinant vieną su kitu, gali padaryti 

gerą įspūdį.  

Lietuviškai sodybai priimtinos gamtinės medžiagos – akmens, medžio ir keramikos 

dirbiniai ar netikėčiausi jų kūriniai iš gamtos. Net prie modernaus namo derės plokščių jūros 

akmenėlių detalės gėlyne. 
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8 pav. Medinės skulptūros ir akmenų derinys sklype 

 

2. VANDENS BASEINŲ ĮRENGIMO TECHNOLOGIJOS. APŠVIETIMO, 

LAISTYMOSISTEMŲ ĮRENGIMAS LAUKO ŽELDYNUOSE. 

 

2.1.Vandens baseinų įrengimo technologijos 

 

Baseinas – sudėtingas hidrotechninis įrenginys, todėl kiekvienas norintis jo 

įsirengti negali. Geriausiai, jei tai atliks profesionalai, nes nuo to, ar teisingai bus įrengtas 

baseinas, priklauso ne tik jo ilgaamžiškumas, bet ir jo priežiūra. 

Vidinių ir lauko baseinų statyba bei įranga turi nedaug skirtumų. Iš pradžių turime 

nuspręsti kokio būtent baseino mums reikia. 

Pagal konstrukciją baseinus galima suskirstyti į 3 pagrindinius tipus: 

Stacionarūs – tai patys tvirčiausi ir ilgaamžiškiausi baseinai gaminami iš gelžbetonio, kuris 

sumontuojamas specialiai tam iškastoje duobėje. Stacionarūs baseinai gali būti bet kokio gylio ir 

dydžio. 

Antžeminiai baseinai – tiems, kurie mėgsta permainas. Juos galima sumontuoti paviršiuje arba 

įkasti į žemę. Pirmuoju atveju baseino surinkimas ir išrinkimas užtrunka ne daugiau valandos. 

Antruoju – apytiksliai dieną. Tokio tipo baseinai kur kas mažiau tvirtesni nei stacionarūs, todėl, 

kad jie gaminami iš polivinilchlorido (PVCH). Tai yra pigiausi baseinai. Antžeminių baseinų 

dydžiai ir formos gali būti įvairūs, jie gaminami pagal užsakymą. 
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SPA – autonomiški nešiojami (nuo 1,5 iki 2,5 m ilgio ir pločio, ir nuo 60 iki 140 cm gylio) 

hidromasažiniai baseinai. Skirtas ne plaukimui, o atsipalaidavimui. SPA nereikia statyti ar 

montuoti, jie parduodami jau paruošti naudojimui. 

 

2.1.1. Stacionarūs baseinai 

 

Tai bene patvariausias ir ilgiausiai naudojamas lauko baseinas. Todėl geriausia 

betoninį baseiną projektuoti tuo pačiu metu kaip ir patį namą. Beje, apsisprendus, kur betoninis 

lauko baseinas bus, papildomo laiko reikėtų pasilikti ir jo dizainui apsvarstyti. Mat betoninis 

baseinas suteikia galimybių įgyvendinti bet kokius norus ir poreikius. Jis gali būti apvalus, 

ovalus, kvadratinis, daugiakampis, kelių gylių ir t.t. 

Tokius baseinus naudoja plaukimo kompleksai, pirtys-saunos. Jie laikomi pačiais 

tvirčiausiais baseinais. Stacionarūs baseinai susideda iš betoninio pamato ir gelžbetonio dubens. 

Dubuo yra monolitinis, o sienose ir dubens dugno dalyje sutvirtinimui dedama armatūra 

(metalinio virbo diametras 12-13 mm). Vidinis baseino paviršius padengtas hidroizoliacine 

danga (plytelėmis, mozaika, PVCH plėvele).  

 

9 pav. Baseinas 
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Tokio baseino įrengimas – kruopštus darbas. Remiantis technologijomis, baseino 

statyba užtrunka 3-4 mėnesius. Bet baseinas Jums tarnaus mažiausiai 50 metų. Stacionarūs 

baseinai skirti daugiau visuomeniniam naudojimui. Tokiam baseinui reikalinga nuolatinė 

priežiūra, kartą per mėnesį reikia jį išvalyti ir prižiūrėti vandens būklę. Kartą per 5 metus 

rekomenduojama daryti kosmetinį remontą (atnaujinti dangą ir t.t.). Įrengdami tokio tipo baseiną, 

jūs galite jam suteikti bet kokią formą. Taigi stacionarus baseinas tinka tiems, kas vertina grožį, 

tvirtumą, ilgaamžiškumą, kas kantrus ir šiek tiek konservatyvus. 

  

2.1.2. Stacionaraus baseino įrengimas 

  

Pirmiausia reikia išsirinkti tinkamiausią vietą baseinui. Ją reikėtų rinktis pagal 

atstumą iki gruntinio vandens, jo turėtų nebūti arba būti kuo toliau nuo baseino. Jei 0,5-1 m 

gylyje pasirodo vanduo – vieta problemiška ir joje nerekomenduojama statyti baseino. Žinoma, 

galima įsirengti baseiną ne būtinai namuose, o visai kitoje patalpoje, pavyzdžiui, priestate. Jis 

gali būti statomas specialiai baseinui. 

Tačiau yra kitas variantas. Išėmę grindis galite padaryti gilesnius pamatus. Bet taip 

daryti nepatariama, nes kasant duobę, sienose gali atsirasti plyšiai. O jeigu arti bus gruntiniai 

vandenys, jie gali išplauti pamatus. Taip pat svarbu, kad dubens sienos nesusiliestų su namo 

sienomis: netgi mažo baseino talpa (2 x 3 x 1,5 m) sudaro beveik 10 tonų. Vanduo pradės slėgti 

sienas, jose atsiras įskilų ir – namas „nuplauks“. Todėl tarp namo sienų ir baseino sienų reikia 

palikti tarpus, perdengiant juos penoplasto įklotais ar užpilti smėliu. 

Toliau – pats atsakingiausias etapas – betono monolitinio dubens gamyba. Geriau, 

kad betonas pasižymėtų aukštu vandens susigėrimo koeficiantu (kuo aukštesnis koeficientas, tuo 

mažiau betonas sugers drėgmę). Pavyzdžiui, W-8 – toks betonas turi mažiau porėtą struktūrą, nei 

įprastinis W-6, todėl sugers mažiau vandens. 

Betonas liejamas į specialiai tam paruoštą duobę su pamatais ir armatūra – tai 

baseino dugnas ir sienos. Svarbu dubenį išlieti ne dalimis, bet vienu kartu. Baseinas, kuris 

įrengtas iš kelių sluoksnių, labai nepatvarus. Prieš betonui sustingstant būtina iš jo pašalinti oro 

burbuliukus. Tai daroma specialiais vibratoriais. 

Baseinas džiūva mėnesį laiko, kartas nuo karto jį reikia palaistyti, kad neatsirastų 

įskilimų. Baseino paviršius turi būti be įdubų ar iškilimų. Tačiau galima padaryti ir kitaip. Kai 

kurios firmos užsakovo pageidavimu naudoja kesonus – metalines plokštes – dubens betono 

klojimui: viena plokštė prispaudžiama prie grunto, kita – prie dugno vidaus sienos. Tarp šių 

dviejų plokščių liejamas betonas – konstrukcijos sutvirtinimui. Aišku, šis būdas – pigesnis, 
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tačiau toks dugnas bus sudurstytas ir siūlėtas. Tiesa, tie sudurstymai vėliau hermetizuojami ir 

suvirinami, bet tai rizikinga – hermetizavimo problemos gali iškilti bet kuriuo metu. Kaip teigia 

specialistai – geresnio ir patikimesnio būdo kaip monolitinis betono dugno klojimas iškart, lig 

šiol niekas nėra sugalvoję. Be to, svarbu pasirūpinti, kad būtų saugus atstumas nuo baseino 

patalpų iki elektros skydinės. Patalpos sienas vertėtų iškloti apmušimo medžiagomis, kurios 

nesugeria ir nepraleidžia drėgmės: plytelėmis, PVCH plėvele arba stiklo mozaika. 

 

2.1.3. Stacionaraus baseino danga 

 

Kai baseino dugnas išlygintas jį reikia ištinkuoti. Tinkas ne visada gerai kimba prie 

paviršiaus, laikui bėgant jis gali nukristi. Taip neatsitiks, jei naudosite vandeniui atsparius 

mišinius arba tinko skiedinius su latekso priedais. Jie padidina vandens atsparumą ir tinko 

elastingumą. Paskui paviršius dengiamas hidroizoliaciniu sluoksniu – specialia medžiaga, kuri 

nesugeria vandens ir net jį atstumia. Jis dengiamas dviem sluoksniais ant drėgno betono arba 

nutinkuoto paviršiaus teptuku. Trečiam sluoksniui naudojami specialūs klijai. Jie puikiai 

suklijuoja sunkiai klijuojančias medžiagas, pavyzdžiui stiklą. Svarbu, kad tarpai tarp plytelių 

būtų stambesni negu tarp įprastų sienos plytelių, o klijai ir trynimo pasta – labiau plastiškesnė. 

Esmė tokia: kai baseinas prisipildo vandens, sienos, spaudžiamos vandens masės, įlinksta keliais 

centimetrais.  

Jei klijai ir nutrynimas kieti, o atstumas tarp plytelių – mažas, perdengimas 

neišlaiko krūvio ir atsiranda nedideli plyšiai. Plytelės, mozaika, PVCH plėvelė ir kiti specialūs 

dekoratyviniai papuošimai klojami ant visiškai išdžiūvusio betono paviršiaus. 

 

2.1.4. Baseino plytelės 

 

Baseinams gaminamos specialios porceliano plytelės.  Porceliano plytelės – 

didesnio tankumo negu keramikinės ir kur kas mažiau įtraukia drėgmę (beje, baseino plytelių 

vandens absorbcijos koeficientas turi būti ne didesnis kaip 3 proc.). Paprastos plytelės, skirtos 

vonių kambariams, grindims ir sienoms netiks: keramika padengta įprasta emale yra korėta, todėl 

greičiau įsiurbia vandenį ir yra puiki vieta veistis įvairiems mikroorganizmams ir dumbliams. 

Be to, porceliano plytelės atsparios dideliems karščiams, šalčiams, pasižymi geru 

plastiškumu (įlinkimo galimybė – mažiau 27 mm
2
, antraip plytelė gali įskilti pripildant baseiną 

vandeniu). Ją lengviau plauti – prie jos nelimpa įvairūs nešvarumai. Baseine lengva paslysti, 
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todėl perkant plyteles, reikia atkreipti dėmesį, kad jos nebūtų slidžios. Reikia pirkti ne 

blizgančias, o rifliuotas plyteles su šiurkščiu paviršiumi. 

 

2.1.5. Baseino mozaika 

  

Tai, žinoma, gražiausias baseinas. Plytelinį (ir ypač mozaikinį) baseiną galima 

derinti prie aplinkos, interjero. Galima sukurti įvairiausius raštus, spalvas. Mozaikos ir plytelių 

privalumai leidžia interjero specialistui iš jūsų baseino padaryti tikrą meno kūrinį. Tai viena 

patikimiausių ir atspariausių medžiagų. Yra dvi mozaikos rūšys: stiklo ir keramikos. Pastaroji 

savo sudėtimi visiškai panaši į mums jau įprastas plyteles, todėl jų klojimo sąlygos yra vienodos. 

Mozaika, išlieta iš stiklo, – geresnė – ji atsparesnė už keramikinę ir visai nesugeria vandens. 

Iš betono mozaikos galima sukurti bet kokį ornamentą ar paveikslą. Mozaikos 

dydžiai (nuo 1×1 iki 5×5 cm
2
) leidžia įrengti bet kokius kreivų linijų paviršius ir net sunkiai 

prieinamus baseino kampus. Be to mozaika – pati patikimiausia, nekorėta medžiaga, turinti visas 

būtinas vandens stichijai pasipriešinimo savybes.  

 

2.1.6. PVCH plėvelė 

 

Tai nauja baseinų danga. Ši lengva medžiaga gerai izoliuoja vandenį, ji pigesnė už 

keramikinę plytelę bei mozaiką. Storis – nuo 1 iki 1,5 mm. Dažniausiai ją sudaro 4 sluoksniai. 

Tarp antro ir trečio sluoksnių dedamas tinklo audinys iš polistirolio arba kevlaro – poliamidinio 

plaušo, iš kurio siuvamos kulkų nepramušamos liemenės. Didžiausias jos privalumas yra tas, kad 

ji visiškai užtikrina baseino hidroizoliaciją ir tuo pačiu yra puiki apdaila. Ant plėvele dengto 

baseino vaikščioti daug maloniau, minkščiau ir šilčiau, plėvelė yra antibakterinė, ypatingai tvirta. 

Ši plėvelė atspari cheminėms medžiagoms ir ultravioletiniams spinduliams. Ši danga 

nereikalauja specialios priežiūros, lengvai valoma, prie jos nelimpa mikroorganizmai. Viršutinis 

plėvelės sluoksnis – šiurkštus, ant jo nepaslysi. Plėvelės spalvą galima rinktis. Tokio baseino 

dugne iš plėvelės galima suformuoti norima užrašą. 

Stacionarių baseinų privalumai: 

- atsparumas; 

- ilgaamžiškumas ( mažiausiai 50 metų garantija); 

- galimybė susikurti patinkančios baseino formos dizainą, pasirinkti dangą. 

Stacionarių baseinų trūkumai: 

- šie baseinai statomi kartu su namu; 
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- ribotas vietos pasirinkimas – būtina atskira patalpa arba statinys; 

- baseinas neturi liesti namo sienų. Jį reikia įrengti ant namo pamatų; 

- netinka mieste esantiems butams; 

- nuolatos reikia atlikti jų kosmetinį remontą; 

- negalima įmontuoti papildomos įrangos - apšvietimo, masažo purkštuvų. 

 

2.1.7. Karkasiniai baseinai 

 

Šio tipo baseinai naudojami tik tada, kai jų reikia. Jie paprastai surenkami tik 

sezono metu, o sezonui pasibaigus išrenkami ir sandėliuojami pagalbinėse patalpose. Tai bene 

pigiausias variantas savo kieme turėti lauko baseiną. Karkasiniai baseinai gaminami iš trijų 

sluoksnių PVC, poliesterio šoninės sienelės ir metalinio rėmo. 

Šio tipo baseinai populiarūs dar ir todėl, kad jie išties greitai ir nesudėtingai 

montuojami, o pasibaigus sezonui lygiai taip pat nesunkiai išardomi ir padedami saugoti iki kito 

sezono. Šio tipo baseinai taip pat lengvai prižiūrimi.  

 

 

10 pav. Karkasinis baseinas 
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2.1.8. Plastikiniai baseinai 

 

Jau kelis dešimtmečius populiarūs plastikiniai baseinai iš rinkos pasitraukti tikrai 

nežada. Tai patogus, palyginti nebrangus ir paprastas būdas nuosavame kieme įkurti lauko 

baseiną. Įvairių dydžių ir formų plastikiniai (polipropileniniai ir stiklo plastiko) baseinai ne tik 

ekologiški, švarūs, estetiški, bet ir tikrai tvirti įvairaus storio ir spalvų plastiko baseinai. Šiuo 

metu rinkoje yra pačių įvairiausių formų plastikinių baseinų, todėl rinktis tikrai yra iš ko. 

Plastikinių arba polipropileninių, baseinų tamprumas ir atsparumas sezoniniams 

temperatūros pokyčiams ir naujausia plastikinių lakštų suvirinimo technologija užtikrina ilgalaikį 

būsimo baseino naudojimą, įrengus jį tiek pastato viduje, tiek sklypo teritorijoje. Be to, 

plastikiniai baseinai įrengiami greičiau nei betoniniai, tam reikia mažesnių baseino įrengimo 

išteklių ir sąnaudų, todėl yra palyginti nebrangūs. Norint sumontuoti tokį baseiną tereikia, 

iškasus duobę, išbetonuoti pagrindą. Vėliau atvežtas baseinas įleidžiamas į duobę ir įtvirtinamas 

apipilant cementu sumaišytu su žvyru. Įsirengus tokį baseiną nebereikės galvoti apie 

hidroizoliaciją ir vidaus apdailą. Plastikiniai baseinai montuojami tiek lauke, tiek ir pastato 

viduje. 

Tais atvejais, kai atsivežti jau pagaminto plastikinio baseino neįmanoma dėl sklypo 

ypatumų ar kitų priežasčių, toks baseinas gali būti pagamintas tiesiog kieme. Beje, vis dar 

sklando mitas, kad plastikiniame baseine per žiemą paliktas vanduo gali sugadinti baseiną. Tai 

netiesa. Jei baseiną žiemai paruoš specialistai, neišleidus vandens jis vis tiek nesuges. 

Žiemą tokiame baseine nebūtina iki galo išleisti vandens, pakanka tik sumažinti jo 

lygį, kad nesiektų skimerio. Todėl šaltuoju metų laiku baseinas dažnai naudojamas kaip nedidelė 

čiuožykla vaikams. 

 

11 pav. Plastikinis baseinas 
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2.1.9. Skardiniai ir guminiai baseinai 

 

Skardiniai ir guminiai baseinai dažniausiai būna skirti vaikams ir tarnauja vos 

keletą sezonų. Šių baseinų kainos yra mažiausios. Jų galima įsigyti net kai kuriuose prekybos 

centruose. Šiuos baseinus galima nesunkiai transportuoti ir greitai sumontuoti. Jie populiarūs 

soduose, vaikų darželiuose.  

 

 

11 pav. Guminis baseinas 

 

2.1.10. Baseinų įranga 

 

Apsvarsčius baseino dizainą reikia pasirūpinti ir jo įranga. Čia svarbu apsispręsti, 

kokio tipo baseinas bus įrengiamas – persipilantis ar su skimeriu. Kiekvienas plaukimo baseinas, 

nesvarbu, ar tai lauko, ar vidaus, privalo turėti baseino įrangą, kurią sudaro filtravimo blokas 

(cirkuliacinis siurblys ir baseino vandens valymo filtras), vandens ėmimo ir tiekimo detalės, 

baseino valdymo pultas.  

Pagrindinę baseino įrangą sudaro filtravimo blokas. Į baseino sienas ir dugną 

įstatomos specialios vandens paėmimo detalės. Jomis visi vandens paviršiuje ir dugne 

plaukiojantys lapai, plaukai, vabzdžiai, dulkės patenka į filtrą. Persipilančiuose baseinuose 

vanduo į filtravimo sistemą patenka persipildamas per išoriniame baseino perimetre įrengtas 

groteles ar latakus. Baseinuose su skimeriu vanduo per specialias angas, esančias ties vandens 

linija, pasiurbiamas į filtravimo sistemą. Ši rūšis dėl savo paprastumo ir palyginti žemos kainos 

yra pati populiariausia. 
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Žmogaus pageidavimu baseine papildomai gali būti sumontuotas apšvietimas, 

vandens šildymas, automatiniai baseino chemikalų (vandens priežiūros priemonių) dozatoriai, 

automatiniai valymo ir filtro plovimo įrenginiai, baseino uždanga ir kiti baseino priežiūrą 

lengvinantys įrenginiai. 

Baseino uždanga ne tik apsaugo vandenį ir jo švarą – valyti tokį baseiną reikės 

rečiau, mažyliai bus apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų ir bus užtikrintas paties baseino 

ilgaamžiškumas. Nereikia bijoti, kad uždanga atims erdvės pojūtį maudantis lauke. Dauguma 

uždangų gaminama atsižvelgiant į šią problemą, be to, karštomis vasaros dienomis uždangą nuo 

baseino galima tiesiog nustumti. 

Norintys ne tik maloniai paplaukioti, bet ir pasimėgauti vandens srovėmis, savo 

baseine papildomai gali sumontuoti įvairius hidromasažinius baseinų įrenginius, vandens 

kaskadas, vandens priešsroves, oro geizerius ir kitką. 

Baseino įrangą kiekvienas renkasi individualiai, priklausomai nuo norų ir baseino 

dydžio, o vieta, kur ši įranga turėtų būti sumontuojama, turi atitikti tam tikrus kriterijus. Tai turi 

būti sausai vėdinama patalpa, kurioje įrengtas vandens nutekėjimo trapas. Tam geriausiai tiks 

katilinė, garažas, rūsys ar kita techninė patalpa, esanti netoli nuo baseino. Kai kuriais atvejais 

atskira įrangos patalpa gali būti sumontuota tiesiog po žeme, šalia vandens baseino.  

 

2.1.11. Baseinų priežiūra 

 

Baseino priežiūra turi būti atliekama tam tikrais periodais, remiantis nustatytais 

techniniais ir higienos parametrais. Pavyzdžiui, vandens objektų priežiūra turėtų būti atliekama 

vieną ar kelis kartus per savaitę. Taip pat baseiną būtina ruošti tiek vasaros, tiek žiemos sezonui. 

Norint turėti švarų ir higienos reikalavimus atitinkantį vandenį, reikia jį nuolat prižiūrėti, nuolat 

stebėti Ph normas, chloro kiekį baseino vandenyje. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

technologinės filtravimo įrangos pasirinkimui, priežiūros priemonėms ir priedams. 

Beje, švarus baseino vanduo gali būti užtikrinamas ne tik baseinų priežiūros 

priemonėmis (baseinų chemija), bet ir baseinų priedais, kurie gali padėti išvalyti visą baseiną. 

Kokybiški baseinų sienų valymo šepečiai, baseino dugno valymo šepečiai ir vakuuminės žarnos, 

vandens termometrai, chloro dozatoriai leis greičiau ir efektyviau pasirūpinti baseinų švara. 
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2.1.12. Dekoratyvinio baseino įrengimas 

 

Vis populiaresni mūsų šalyje tampa ne tik naudingi, bet ir estetiški dekoratyviniai 

baseinai. Šie baseinai yra dažniausiai sodybose įrengiami dirbtiniai vandens telkiniai. Tokio tipo 

baseinus dažnai puošia papildomai įrengti vandens kriokliai, kaskados ar net upeliai.  

 

 

13 pav. Dekoratyvinis baseinas 

 

Vieta baseinui parenkama pietrytinėje ar pietvakarinėje sklypo dalyje. Pietinėje 

dalyje įrengto baseino vandens temperatūra dieną labai pakyla, o tai nėra gerai vandens augalams 

ir gyvūnams, sparčiai vystosi melsvadumbliai, su kuriais sunku kovoti.  

Geriausia šio tipo baseinui parinkti tokią vietą, kurioje saulė vandenį apšviestų 

pirmąją arba antrąją dienos pusę, o vidurdienį dekoratyvinis baseinas būtų pavėsyje. Jei tokių 

klimato sąlygų užtikrinti nepavyksta, yra dar viena išeitis – nuo dienos karščio dekoratyvinio 

baseino vandenį gali užstoti šalia baseino esantys statiniai, medžiai arba krūmai. Tiesa, tuomet 

reikia prisiminti, kad šalia vandens esantys statiniai ir augmenija privers reguliariai valyti 

baseiną – pašalinti nukritusius lapus, nulūžusias šakų ir kitas šiukšles.  

Dekoratyvinių baseinų plotas neribojamas, gylis – nuo 50 cm iki 1 m. Iškasus 

norimos formos duobę baseinui, įrengiamas hidroizoliacinis sluoksnis. Tarybiniais laikais šio 

tipo baseinus betonuodavo, tačiau metams bėgant betoninis baseino korpusas skildavo dėl žemės 

judėjimų, tuomet vanduo dingdavo, o remontuoti tokius vandens baseinus tekdavo kasmet. 

Šiuolaikinės technologijos leidžia įrengti dekoratyvinį baseiną naudojant patikimas polimerines 

hidroizoliacines dangas. Sudėtingi betonavimo darbai nebereikalingi. Baseinų įrengimui 
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naudojamos jau paruoštos plastikinės formos ar vandeniui nelaidžios mechaniškai atsparios 

polietileno plėvelės, polivinilchloridinės ar guminės membranos.  

Patogiausia naudoti PVC membranas, nes jos labai lanksčios, ilgaamžės, 

pakankamai atsparios mechaniniams pažeidimams ir nebrangios. Baseinams iki 10 m
2
 

rekomenduojamos 0,5 mm storio, didesniems – 1 mm ir storesnes membranos. Nuo žemės 

paviršiaus nurenkami akmenukai, šiukšlės ir daiktai, galintys pažeisti membraną. Paruoštą 

paviršių rekomenduojama užtiesti specialia veltine medžiaga, kuri suteikia papildomą apsaugą 

nuo mechaninių pažeidimų. Hidroizoliacinės membranos juostos yra suklijuojamos specialiais 

PVC klijais, suteikiant jai baseino formą. Apskaičiuojant plėvelės ir veltinio dydį patogiausia 

naudotis šia formule: 

Plėvelės ilgis = baseino ilgis + 2X baseino gylis +100cm (kraštai) 

Plėvelės plotis = baseino plotis + 2X baseino gylis +100cm (kraštai) 

 

Baseino kraštuose membranos pakraščiai paslepiami uždengiant juos akmenimis, 

gruntu, augalais ar veja. Baseinai, kuriuose vasarą auginamos akvariuminės žuvys ar Koi karpiai, 

išklojami žvirgždą imituojančia danga. 

Vandens augalai svarbūs ne tik kaip dekoratyvinis baseino elementas, bet ir kaip 

natūralus baseino filtras. Augalai sodinami į specialius skylėtus plastikinius vazonus. Giliausiose 

vietose gerai auga vandens lelijos, pakraščiuose –  meldai, nendrės, švendrai, dekoratyviniai 

vėdrynai, burbuliai ar kiti drėgmę mėgstantys augalai. Geriausias substratas yra kokoso plaušai, 

sumaišyti su degto molio gurvuoliais. Negalima į substratą maišyti komposto, humuso ar mėšlo, 

nes tai sukels gausų vandens žydėjimą ar baseinas net taps dvokiančia bala. Tinkamai įrengus 

baseiną per kelias savaites nusistovi natūrali biologinė pusiausvyra.  

Dekoratyviniuose baseinuose patartina įrengti vandens filtrus, kurie ne tik 

pagreitina biologinės pusiausvyros susidarymą, bet ir greičiau nuskaidrina vandenį, panaikina 

nemalonius kvapus. Jei baseino vanduo pratekantis, vandens įtekėjimo vietoje įrengiamas filtras 

iš plaušinės medžiagos. Jei baseinas uždaras, galima įstatyti filtrą, sudarytą iš didelio paviršiaus 

porėtos medžiagos ir vandens siurblio, kuris pumpuoja vandenį per tą medžiagą. Šis filtras 

užtikrina vandens mechaninį ir biologinį valymą. 
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2.1.13. Fontano įrengimas 

 

Nepakartojamas kiekvieno baseino atributas yra įvairiausių formų, pradedant 

tradicinėmis kelių aukščių vandens čiurkšlėmis ir baigiant varpo, putojančios srovės ar grybo 

formos fontanas.  

Fontanas lotynų kalba reiškia – šaltinis, versmė. Nuo seniausių laikų įvairių formų 

ir dydžių fontanai puošia daugumos pasaulio miestų aikštes bei namų kiemus. Fontanai buvo 

sukurti ne tik tam, kad būtų galima grožėtis šaunančia ar žaidžiančia vandens srove, jie leido 

atsigaivinti ir patirti sąlytį su gamta. 

 

 

13 pav. Fontanas 

 

Lietuvoje fontanai buvo pradėti statyti tik renesanso laikotarpiu. Ilgą laiką juos 

pajėgdavo įsirengti tik labai turtingi mūsų šalies gyventojai. Tačiau dabar vis daugiau sodybų ir 

privačių namų šeimininkų Lietuvoje, sekdami Vakarų Europos pavyzdžiu, įsirengia įvairaus tipo 

fontanus. 

Fontanai gali būti klasifikuojami įvairiai, tačiau pagrinde jie klasifikuojami pagal 

srovės kilmės šaltinį – į natūralius (jiems sąlygas sudaro natūralus vandens spaudimas tam 

tikroje grunto dalyje) ir dirbtinius (kai būtina srovės formavimo įranga). Pagal įrengimo vietą – į 

interjerinius ir eksterjerinius, bei pagal vandens srovę ir apšvietimą formuojančios įrangos darbo 

ypatumus – į statiškus ir žaidžiančius.  
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Fontaną sudaro trys pagrindiniai konstrukciniai elementai – vandens rezervuaras, 

fontano purkštukai ir siurblys. Likusieji konstrukciniai elementai yra tik papildomi. Tai įvairūs 

fontano puošybos bei aptarnavimą užtikrinantys elementai, kurių pasirinkimas priklauso nuo 

užsakovo norų, finansinių galimybių ir vietos kurioje bus įrengtas fontanas aplinkos ypatumų. 

Fontanai gali būti įrengiami įvairiose, tiek namo interjero, tiek eksterjero, vietose. 

Paprastai žmonės nori turėti fontaną, kaip interjero detalę, svečių priėmimo patalpoje, arba prieš 

pagrindinį namo fasadą esančiame sklypo plote, tačiau vis dažniau fontanai įrengiami 

tvenkiniuose, baseinuose ir ežeruose. Didesnio gylio vandens telkiniuose dažniausiai įrengiami 

plaukiojantys fontanai. Jie gali būti sumontuojami tiek atskiram renginiui papuošti, tiek veikti 

visą vasaros sezoną. 

Šiuolaikinis fontanų įrangos lygis leidžia sumontuoti įvairių dydžių ir formų 

fontanų kompozicijas kurias, priklausomai nuo atskiro sumanymo, gali sudaryti viena ar kita 

purkštukų, siurblių, vandens tiekimo ir vandens lygio kontrolės sistema. Kiekviena fontanų 

kompozicija gali turėti net kelias, susijusias su purkštukų tipu bei sumontavimo aukščiu, 

variacijas. 

 

2.1.14. Gręžto akmens fontanai 

 

Raminančiu garsu čiurlenantis gręžto akmens fontanas praturtina gyvenamąją erdvę 

ir tampa puikiu jūsų kraštovaizdžio ar kiemo akcentu. Vietoj vandens telkinio, kuriam reikalingi 

gerokai didesni įrengimo ir priežiūros kaštai, galima įrengti gręžto akmens vandens šaltinį. 

Kiekvienas akmuo – unikalus, todėl tinkamas ir savotiškai įdomus gręžto akmens fontanui gali 

būti bet kuris akmuo. Gręžto akmens fontano įrengimo schema pateikta14 paveiksle. 
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14 pav. Gręžto akmens fontano įrengimo schema 

 

2.1.15. Fontanų apšvietimas 

 

Fontano apšvietimas parenkamas pagal norus ir galimybes, įrengiamo fontano bei 

jo aplinkos ypatumus. Kartais gali pakakti tik fontano detales paryškinančio apšvietimo, kartais 

sukuriama sudėtinga daugiaspalvė pulsuojančios šviesos kompozicija. Šviesos efektas anksčiau 

buvo kuriamas įvairaus dydžio ir galingumo žibintų pagalba, dabar senuosius žibintus keičia 

LED apšvietimo sistemos, užtikrinančios plačias apšvietimo dizaino, tekstūros bei spalvų gamos 

galimybes. Ypač efektingai fontanai atrodo apšviesti specialiais povandeniniais halogeniniais 

šviestuvais. Povandeninis šviestuvas su besisukančiais šviesos filtrais nudažo fontaną įvairiomis 

spalvomis. 



23 
 

 

15 pav. Fontanas su halogeniniais šviestuvais 

 

Visų tipų fontanai reikalauja pastovios ir profesionalios priežiūros. Užtikrinant 

fontanų, techninių ir higienos reikalavimų vykdymą, fontanams periodiškai privalu atlikti 

techninę profilaktiką, jų vanduo yra filtruojamas bei dezinfekuojamas specialiomis cheminėmis 

medžiagomis. 

 

2.2. Laistymo sistemų įrengimas lauko želdynuose 

 

Pramoniniuose žemės ūkio sklypuose ir šiltnamiuose  automatizuotos laistymo ir 

drėkinimo sistemos naudojamos jau seniai, nes jos užtikrina optimalų augalų aprūpinimą 

vandeniu. Šiandien, gerokai supaprastėjus pačioms laistymo sistemoms, jų montavimui bei 

atpigus įrangai, jos tampa vis labiau prieinamos  ir atsiperkančios ne tik dideliuose plotuose, bet 

ir mažuose sklypuose, sodybose. 

Pagal naudojimo būdą laistymo sistemos gali būti laikinos arba nuolatinės 

(stacionarios). Stacionarios automatinės sistemos paprastai būna požeminės, joms įrengti 

kasamos tranšėjos, klojami vamzdžiai, jos ilgaamžės, nesudaro kliūčių prižiūrint teritorijas, jų 

visiškai nesimato. 

Jeigu vartotojas turi nedidelį sklypą (iki 3-4 arų), pakankamai daug laisvo laiko ir 

mėgsta pats dirbti sode – „rankinis“ laistymas kaip tik jam. Jeigu atvirkščiai – didelis sklypas su 
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akimis neaprėpiama veja, mažai laisvo laiko, o darbas sode nežavi, rekomenduojama rinktis 

automatinę laistymo sistemą.  

„Rankinio“ laistymo sistema susideda iš perkeliamo purkštuvo ir lanksčios 

laistymo žarnos. Vamzdžiai, kuriais vanduo paduodamas nuo vandens šaltinio iki sklype 

išdėstytų hidrantų, yra užkasti po žeme. Hidrantas laistymo žarna yra sujungtas su purkštuvu, 

kuris praėjus tam tikram laikui (pakankamai palaisčius), gali būti perkeliamas į kitą sklypo vietą. 

Darbas nesudėtingas, bet jam reikia laiko ir dėmesio. 

 

 

16 pav. Rankinio laistymo purkštuvai 

 

Pagal automatizavimo lygį sistemos skirstomos į pusiau automatines ir 

automatines. Pusiau automatinės sistemos kontroliuojamos nustatant tam tikrus rodiklius, pagal 

kuriuos sklype liejamas vanduo. Automatinės sistemos turi papildomus daviklius, kurie 

reaguodami į aplinkos sąlygas vandenį tiekia pagal poreikį ir nustatymus, o laistymo programų 

gali būti arti šimto. Naudojant tokią sistemą augalus galima ne tik palaistyti, bet ir papildomai 

patręšti vandenyje ištirpintomis trąšomis. Vis dėlto yra viena subtilybė – kada ir kiek reikia 

laistyti turi žinoti pats vartotojas, nes standartinės automatinės laistymo sistemos valdymo 

įrenginys atlieka tik laikmačio funkcijas. Tačiau yra ir sudėtingesnių bei protingesnių valdymo 

įrenginių su papildomais dirvožemio drėgmės, vėjo, oro temperatūros, lietaus davikliais. Tam 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/2011/03/speciali-laistymo-iranga/
http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/Purkstuvuivairove.jpg
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reikia papildomų investicijų, tačiau jos garantuoja  vandens ir energijos taupumą, efektyvesnį 

laistymą, vadinasi ir geresnį bei kokybiškesnį derlių. 

Pagal laistymo tipą sistemos skirstomos  į lietaus ir lašines arba rūko. Lietaus 

sistema dažniausiai naudojama dideliems plotams laistyti, kai žolei, daržovėms nekenkia 

tiesiogiai ant lapų krintantys lašai. Lašinio laistymo sistemos itin taupo vandenį, jos naudojamos 

daržovėms, dauginamiems augalams laistyti. 

Laistymo sistemą sudaro kelios pagrindinės dalys: vandens purkštuvas ar lašinimo 

įranga, vandens tiekimo vamzdžiai,  paskirstymo mazgas ir elektromagnetinių vožtuvų 

reguliavimo automatika, vandens šaltinis. 

 

2.2.1. Vandens šaltinis 

 

Vanduo į laistymo sistemą gali būti tiekiamas iš gręžinio siurblio pagalba, miesto 

vandentiekio, natūralaus arba dirbtinio vandens telkinio, kaupiamosios vandens talpos. 

Pastarosios labiau tinka laikinam naudojimui ar kaip papildomas šaltinis, nes prisipildo pagal 

dangaus, o ne pagal mūsų norus, vizualiai teršia aplinką, jose kaupiasi nešvarumai, kurie subėga 

nuo stogų, talpas sunku išvalyti. 

Racionaliausias ir dažniausiai naudojamas vandens šaltinis – vandentiekio vanduo. 

Lietuvoje jis nėra brangus, yra švarus, nesunkiai pasiekiamas, jį naudojant prižiūrėti laistymo 

sistemą visai nesudėtinga. 

Gręžinys – taip pat patikimas, švarus vandens šaltinis, tačiau pradinės investicijos 

jam įrengti kiek didesnės. Tiek vandentiekio, tiek gręžinio vanduo gana šaltas, kai kurie augalai 

tokio nemėgsta. 

Gana daug kur nesunkiai pasiekiamas yra atvirų telkinių vanduo, tačiau šiuo atveju 

visgi labai svarbus atstumas, be to, tokiam vandeniui reikalingas filtravimo įrenginys. Tačiau 

atviro telkinio vanduo visada bus šiltas ir augalai patirs mažiausią šoką.  

Iš vandens telkinių, gręžinių vanduo tiekiamas naudojant siurblius. Jie gali būti 

įleisti į vandenį arba, jei yra nedidelis paaukštėjimas, montuojami patalpoje. 

 

2.2.2. Vandens paskirstymo sistema 

 

Iš vandens šaltinio vanduo tiekiamas į kolektorinę dėžę su elektromagnetiniais 

vožtuvais, kurie numatytu slėgiu vandenį paskirsto į kompiuterio parinktą laistymo sistemos dalį. 
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Elektromagnetinius vožtuvus reguliuoja kompiuteris, kuris režimą nustato pagal parinktas 

nuostatas arba dar papildomai reguliuoja pagal daviklių (lietaus ir grunto drėgnumo) duomenis. 

Nuo kolektorinės dėžės vamzdžiais vanduo pasiekia galimus papildomus 

skirstomuosius elektromagnetinius vožtuvus,  kurie skirsto vandenį į  purkštukus arba lašinio 

laistymo įrangą. Sistema turi ir drenažinius vožtuvus, kuriais vanduo pašalinamas iš sistemos. 

Elektromagnetiniai vožtuvai su kompiuteriu sujungiami valdymo kabeliais. 

Automatinės laistymo sistemos purkštukai būna iššokantys (laistymo metu išlenda 

iš žemės, o pasibaigus laistymui pasislepia) ir neiššokantys (matosi ir nelaistymo metu). Pagal 

laistymo principą purkštukai skirstomi į "stambaus rūko", rotorinius ir plaktukinius. 

"Stambaus rūko" purkštukai vienu metu laisto visą teritoriją. Purkštukas 

reguliuojamas 360º kampu, laistymo spindulys – iki 14 m. Purkštuko aukštis – 10-30 cm. Lygiai 

pievelei  pakanka 10-15 cm aukščio "stambaus rūko" iššokančio purkštuko. Jeigu vejoje įrengti 

gėlynai, laistymui rinkitės aukštesnį – 20-30 cm purkštuką.  Kai sklype yra nestandartinių siaurų 

ir pailgų plotų, parenkamas specialus antgalis, pritaikytas tokiems plotams laistyti. 

Dideliam laistymo plotui patariama rinktis rotorinį arba plaktukinį purkštuką. Jo 

darbo principas toks: vandens slėgis priverčia judėti sukimosi mechanizmą. Tokio purkštuko 

spindulys siekia iki 30 m. Reguliuojamas srovės stiprumas, sukimosi kampas – 25º-360º. 

Rotoriniai purkštukai skirstomi į mažos, vidutinės ir tolimos aprėpties. Mažos 

ir vidutinės aprėpties purkštukai įrengiami nedidelėms vejoms (kiemuose, parkuose) drėkinti, 

tolimosios – dideliems plotams (stadionams, dideliems parkams).  

Plaktukinių purkštukų savybės panašios į rotorinių. Deja, tokie iššokantys 

purkštukai neretai nesulenda į žemę, todėl pjaunant veją nepastebėjus jie gali būti nupjaunami. 

 

2.2.3. Laistymo sistemų projektavimas 

 

Statant naują objektą galimybė įrengti laistymo sistemą  turėtų būti numatyta 

infrastruktūros projekte. Laistymo sistemos projektavimas prasideda nuo apželdinimo projekto. 

Apželdinimo projektas gali būti nubraižytas ant milimetrinio popieriaus arba sukurtas 

kompiuterine grafine programa. Prieš pradėdami braižyti būtinai išrinkite teisingą mastelį – 

tuomet projektas tilps į standartinį popieriaus lapą. Geriausias mastelis: 

1:100 = jeigu sklypo dydis iki 1 000 m
2
 

1:200 = jeigu sklypo dydis iki 5 000 m
2
 

1:500 = jeigu sklypo dydis iki 100 000 m
2
 

1:1000 = jeigu sklypo dydis virš 100 000 m
2
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Ką reikia nurodyti apželdinimo projekte ? Ant milimetrinio popieriaus arba 

kompiuterinėje programoje reikia pažymėti: 

-  sklypo formą, ribos ir paviršių su aukščių skirtumais; 

-  takelių, namo, garažo ir kitų pastatų kontūrus; 

-  baseinus, upelius; 

-  medžius, krūmus, gyvatvorę, alpinariumus, daržus; 

-  mastelį; 

-  sklypo orientaciją pagal pasaulio puses: šiaurė, rytai, vakarai, pietus; 

-  vandens šaltinio vietą, pajungimo diametrą; 

-  vandens šaltinio debitą ir slėgį; 

-  elektros energijos šaltinio vietą. 

Kuo tikslesnis ir išsamesnis bus apželdinimo projektas, tuo lengviau ir geriau bus 

padarytas laistymo sistemos projektas.  

Vandens paėmimas sistemoje turėtų vykti prieš filtrus – kadangi dažniausiai 

naudojamas didelis jo kiekis, filtracija gali brangiai kainuoti.  Projekte turėtų būti numatytas 

vandens šaltinio, vamzdyno, valdymo pulto, elektromagnetinių vožtuvų kolektoriaus ir vandens 

išleidimo prieš žiemą vieta.  

Atsižvelgiant į laistymo spindulius  suprojektuojamas vamzdynas, 

elektromagnetinių vožtuvų kolektorius, purkštukų skaičius ir kita įranga. Projektuojant 

papildomai derėtų įvertinti ir estetinį laistymo efektą, ypač dideliuose dekoratyvinės vejos 

plotuose. 

Itin svarbu atsižvelgti į augalų fiziologiją. Pavyzdžiui, lašinis laistymas patiks 

kopūstams, paprikoms, agurkams - jiems žemė visada turi būti drėgna. Tačiau nuolat po truputį 

laistomus pomidorus greičiausiai apniks puvinys, nes jie mėgsta, kad žemė būtų drėgna giliau, 

tad juos reikia laistyti retai, bet gausiai. Taip pat turėtų būti atlikta numatomo naudoti vandens 

cheminė analizė. 

 

2.2.4. Informacija apie vandens šaltinio rodiklius 

 

Kai sukuriamas apželdinimo projektas, reikia surinkti kitą laistymo sistemos 

projektavimui būtiną informaciją apie vandens šaltinio rodiklius. 

Vandens debito matavimas.  

1. Jei vanduo į laistymo sistemą bus paduodamas iš miesto vandentiekio, tuomet: 

a) galima matuoti vandens skaitikliu. 
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-  reikia užsirašyti skaitiklio parodymus. 

-  atsukti čiaupą tuo pačiu metu matuojant laiką. 

-  po to uždaryti čiaupą ir dar kartą užsirašyti vandens skaitiklio parodymus. 

-  dalinant vandens tūrio skirtumą per pamatuotą laiką gaunamas vandens šaltinio našumas litrais 

per sekundę. 

 

17 pav. Vandens skaitiklis 

 

Pavyzdys. 

200 litrų per 5 min. (arba 300 sek.); 

200/300 = 0,67 l/s; 

arba 0,67 x 60 = 40,2 l/min. 

arba 40,2 x 60 = 2412 l/val.; 

arba 2,4 m
3
/val. 

b) galima matuoti su vandens rezervuaru (kibiru): 

-  reikia pilnai atsukti ventilį. 

-  pripilti rezervuarą matuojant laiką. 

 

18 pav. Vandens debito skaičiavimas 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/skaitiklis1.bmp
http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/matuojame-su-kibiru.jpg
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Pavyzdžiui 10 litrų rezervuaras prisipildo per 20 sek., tai reiškia, kad vandens šaltinio debitas 

yra: 

10/20 = 0,5 l/sek.; 

arba 0,5×60 = 30 l/min.; 

arba 30×60 = 1800 l/val.; 

arba 1,8 m
3
/val. 

c) galima nustatyti vandens debitą vizualiai 

Žinant vandentiekio sistemos slėgį, vandens debitą galima nustatyti palyginus 

vandens skaitiklio dydžio ir nominalaus pralaidumo, kuris yra nurodytas ant skaitiklio ir 

vamzdžio, skirto vandens padavimo laistymui, skersmenį. Šiuo atveju galima pasinaudoti 

1 lentele. 

1 lentelė. Vandens debito apskaičiavimo lentelė 

 

2. Kai vandens šaltinis yra lietaus surinkimo rezervuaras, gręžinys arba telkinys, 

vandens debitas priklauso nuo siurblio našumo. Kiekvienas siurblys turi pasą su technine 

informacija. 

Siurblio našumas nustatomas pagal techninį pasą. 

Pavyzdys: 

-  prie 3 m
3
/val. = 33 m (3,3 atm); 

-  rodikliai dauginami iš 0,85 (atsargos koeficientas); 

3 x 0,85 = 2,55 m
3
/val.; 

33 x 0,85 = 28 m. 

 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/Lentel%C4%97.bmp
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Vandens slėgio matavimas.  

Slėgis matuojamas manometru, kuris turi būti prisuktas prie čiaupo. Tuo pačiu 

metu būtinai reikia atsukti dar 2 ar 3 čiaupus tam, kad būtų pamatuotas dinaminis slėgis. 

Patartina slėgį matuoti du kartus: ryte ir vakare. Taip patikrinama ar slėgis nesvyruoja. Na, o 

jeigu vandens šaltinis yra miesto vandentiekis, informaciją galima sužinoti iš vandentiekį 

aptarnaujančios tarnybos. 

 

19 pav. Vandens slėgio matavimas 

 

2.2.5. Duomenų analizė 

 

Gauti duomenys (vandens slėgis, debitas ir apželdinimo projektas) analizuojami 

tam, kad nuspręsti ar užteks turimo vandens debito ir slėgio sklypui laistyti. 

Pagal apželdinimo projektą apskaičiuojamas bendras laistymo plotas – S m
2
. 

Atsižvelgiant į vienos paros laistymo normą – 5 l/m
2
 apskaičiuojama vienos paros 

laistymo norma visam laistymo plotui V m
3
. 

V m
3
 = 0,005 (m

3
/m

2
) × S m

2
. 

Nustatoma norima laistymo trukmė (T val.), atsižvelgiant į tai, kad laistymas turėtų 

vykti vakarinėmis ir rytinėmis valandomis. Patartina, kad laistymo laikas neviršytų 10 valandų 

per parą. Optimali trukmė yra ne daugiau nei 6 valandos per parą. 

Apskaičiuojamas reikalingas vandens padavimo greitis (QR m
3
/val.) į laistymo 

sistemą QR m
3
/val. = V m

3
 / T val. 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/vandens-slegio-matavimas.jpg
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Toliau lyginamas reikalingas vandens greitis QR m
3
/val. su esamu, anksčiau 

pamatuotu vandens debitu Q m
3
/val. Reikalingas vandens debitas privalo būti mažesnis už 

esamą. Jeigu taip nėra, vadinasi galima susidurti su vandens trūkumu. Tokiu atveju reikėtų 

vandens surinkimo rezervuaro, kuriame būtų sumontuotas reikalingo našumo siurblys. 

Pavyzdys. Reikalingo vandens greičio nustatymas. 

1 variantas 

Turimas vandens debitas Q – 1,8 m
3
/val. 

Bendras laistymo plotas S – 300 m
2
. 

Vandens debitas reikalingas vienos paros laistymo normai: 

V = 0,005 m
3
/m

2
 × 300 m

2
 = 1,5 m

3
. 

Jeigu nuspręsta laistymui skirti per parą 3 val. tai reiškia, kad reikalingas vandens 

greitis laistymui QR turi būti nemažesnis už 0,5 m
3
/val. 

QR m
3
/val. = 0,5 m

3
/val. palyginus su Q m

3
/val. = 1,8 m

3
/val. yra mažesnis, vadinasi,  jog 

vandens laistymui užtenka. 

Remiantis skaičiavimais, visam sklypui palaistyti reikia šiek tiek mažiau nei 1 val. 

2 variantas 

Turimas vandens debitas Q – 1,0 m
3
/val. 

Bendras laistymo plotas S – 2000 m
2
. 

Vandens debitas reikalingas vienos paros laistymo normai: 

V = 0,005 m
3
/m

2
 × 2000 m

2
 =10,00 m

3
. 

Jeigu nuspręsta laistymui skirti per parą 6 val. tai reiškia, kad reikalingas vandens 

greitis laistymui QR turi būti nemažesnis nei 1,7 m
3
/val. 

QR m
3
/val. = 1,7 m

3
/val. palyginus su esamu Q m

3
/val. = 1,0 m

3
/val. yra didesnis, vadinasi – 

vandens laistymui neužtenka. 

Remiantis skaičiavimais, visam sklypui palaistyti reikia apie 10 val. 

Kai vandens spaudimas mažas,  galima užprogramuoti laistymą tokiu laiku, kai 

vandens spaudimas yra didesnis, sumontuoti žemo slėgio drėkintuvus, papildomą vandens siurblį 

arba padalinti laistomą plotą į daugiau sektorių, kad reikiamas vandens kiekis neviršytų vandens 

šaltinio galimybių. 

Jei sklypas iki 20 arų, iš namo vedamas vandens vamzdis turėtų būti apie 32 mm 

skersmens, jei sklypas didesnis – tuomet 40 mm skersmens. Taip pat iki paskirstymo vietos 

reikia nuvesti apsauginį elektros vamzdį ir kabelį. 
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2.2.6. Kaip montuojama laistymo sistema 

 

Sistemos įrengimo darbai atliekami išlyginus sklypą (atvežta ir paskleista žemė, 

pasodinti didieji medžiai ar bent pažymėtos jų vietos). Pagal planą po takeliais reikėtų sukloti 

apsauginius vamzdžius, kurias vėliau bus tiesiamos laistymo sistemos. Kai sklype jau nebereikės 

naudoti sunkiosios technikos, galima pradėti kloti vamzdžius ir montuoti apsaugines dėžutes, 

kuriose bus laistymo galvutės ir elektromagnetiniai vožtuvai.  Paruošus vejos ir gėlynų vietą, 

montuojama darbinė sistemos įranga. 

Įprasta, kad magistraliniai vamzdžiai tiesiami mažiausiai naudojamose zonose – 

pagal sklypo perimetrą. Ten išdėstomos dėžutės su elektromagnetiniais vožtuvais. Taip pat šiuos 

vamzdžius galima kloti pagal takelius, kad nereikėtų ardyti centrinių vejos plotų. Vamzdžiai po 

takeliais tiesiami prakasant po apačia.  

Teisingai paskirstyti vamzdžius ne taip jau ir paprasta. Tai labai svarbus laistymo 

sistemos projektavimo elementas. Pirma: remiantis reikalavimais, laistymo sistemos slėgio 

skirtumas, tarp vienoje sekcijoje esančių pirmo ir paskutinio purkštuvų, negali viršyti 20%. 

Todėl klojant vamzdžius reikia pasistengti kiek galima labiau išlyginti vamzdžio ilgį tarp 

vandens šaltinio ir pirmo/paskutinio purkštuvo vienoje sekcijoje. Paveiksle 

pateikiamas  pavyzdys, kaip atrodo teisingai iškloti vamzdžiai. 

 

20 pav. Vamzdžių paskirstymas laistymo sistemai 

 

Projekto 21 paveikslėlyje, kuriame matyti vamzdžių išdėstymas, skirtingos spalvos 

žymi atskiras sekcijas. 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/isklotivamzdziai.jpg
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21 pav. Sklypo projektas su numatyta laistymo sistemos vamzdžių išdėstymu 

 

2.2.7. Laistymo sistemos montavimo etapai 

 

Geriausia laistymo sistemą montuoti dviem etapais: 

1 etapas – vamzdžių ir elektros kabelio klojimas. 

2 etapas – baigiamieji montavimo darbai išlyginus dirvožemį ir prieš sėjant veją. 

Keletas patarimų pirmajam etapui: 

1. Pirmiausia reikia pažymėti vietas, kur bus montuojami purkštukai. 

2. Paskui paženklinamos vamzdžių išdėstymo linijos naudojant smėlį, kreidą arba 

virvę. 

 

 

22 pav. Laistymo sistemos įrengimo planavimas 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/isklotuvamzdziuschema.jpg
http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/vamzdziuzymejimas.png
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3.  Tada galima pradėti kasinėjimo darbus. Tai vienas iš sudėtingesnių etapų todėl 

būtina atkreipti dėmesį į tai, kad: 

a) tranšėjos gylis turi būti apie 20-30 cm. 

b) klojant vamzdžius po trinkelių danga gylis turi būti apie 60-80 cm ir vamzdis 

tūri būti apsaugotas apvalkalu (PVC, metaliniu ar kitu didesnio diametro vamzdžiu). Kiekvieno 

purkštuko, šulinuko, sklendės dėžės vietose reikėtų įrengti 20 cm gylio drenažą iš žvyro (apie 2 

kibirus žvyro kiekvienai vietai). 

 

 

22 pav. Laistymo sistemos vamzdžiams iškasamos tranšėjos 

 

Laistymo sistemos montavimą reikėtų pradėti nuo vandens šaltinio (čiaupo, 

siurblio). Paklojus vamzdžius prieš montuojant elektromagnetinius vožtuvus, filtrus, purkštukus 

ir kapiliarus būtina praplauti vamzdynus. 

Kampuose turėtų būti išdėstyti 90
0

 ir 270
0

 purkštukai. Vejos kraštuose išdėstyti 180
0

 

purkštukai. Likusiame plote išdėstyti 360
0

 purkštukai. 

Prieš užkasant vamzdžius būtina patikrinti visų sujungimų sandarumą ir pabandyti 

paleisti sistemą. Jeigu sistema veikia, galima ją pareguliuoti ir tik tuomet, kai viskas veikia 

efektyviai, galima užkasti vamzdžius. Purkštukai, šulinukai, filtrai ir laistymo sklendžių dėžės 

turi būti sumontuoti šiek tiek žemiau žemės paviršiaus. Po montavimo žemė susiguli, todėl 

išvengsite galimų laistymo įrangos pažeidimų pjaunant veją 

 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/transeja.png
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2.2.8. Laistymo sistemos montavimas jau esant vejai 

 

Kai kuriuos žmones, norinčius įsirengti laistymo sistemą, stabdo tai, jog jie jau turi 

veją ir nenori jos sugadinti. Tačiau yra sprendimų, kaip šią problemą išspręsti. Kad vejai nieko 

nenutiktų reikia:  

1. nuimti viršutinį velėnos sluoksnį ir jį sudėti ant plėvelės vienoje griovio pusėje; 

2. iškastą žemę dėti ant plėvelės kitoje pusėje; 

 

 

23 pav. Laistymo sistemos vamzdžių išvedžiojimas per sklypą 

 

Išklojus vamzdžius, žemės suberiamos atgal. Būtina sutankinti žemę, tam galima 

pasitelkti specialią techniką. Galiausiai uždedama prieš tai nuimta velėna.  

 

24 pav. Žemės tankinimo įranginys 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/transeja2.jpg
http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/specirangatankinti.jpg
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Jeigu tai per sudėtinga, galima naudoti specialų prietaisą, kuris kasa labai siaurą 

(8 cm pločio) tranšėją. Tokiu atveju nei išiminėti žolės, nei tankinti grunto nereikės. Abiem 

atvejais po kelių savaičių veja atsistatys ir nė nesimatys skirtumo, kur buvo kasinėta. 

 

 

25 pav. Specialus įrenginys kasti tranšėjas 

 

2.2.9. Laistymo sistemos priežiūra 

 

Pagrindinis rūpestis – išleisti vandenį iš sistemos prieš žiemą bei pakeisti 

apkalkėjusias ar geležies oksidų paveiktas įrangos dalis. Labai geležingo vandens (dažnai toks 

būna pajūrio gyvenvietėse) sistemoje geriau nenaudoti, nes jis ne tik kenkia įrangai, bet jo 

nemėgsta ir augalai. 

Laistymo sistemoje vandens per žiemą palikti nereikėtų. Dažniausiai dėl sklypo 

reljefo nepavyksta vamzdyno pakloti taip, kad jis tolygiai žemėtų į vandens paskirstymo punktą, 

todėl išleidžiant vandenį jo gali pasilikti sistemoje. Net jei vamzdžiai atsparūs šalčiui, užšalęs 

vanduo sudaro dideles apkrovas vamzdžių sienelėms ir po kiek laiko jos gali neatlaikyti. 

Vanduo iš vamzdžių pašalinimas rankine įranga ar kompresoriumi pučiant į juos 

suslėgtą orą.  Pučiama 6-8 bar slėgiu neatjungus purkštukų, vožtuvų ir kitos laistymo įrangos. 

Kiekviena linija prapučiama atskirai, vožtuvai turi būti atidaryti. Nuimamas laistymo sistemos 

dalis geriau išmontuoti ir žiemą laikyti šildomose patalpose. Purkštukus reikia uždengti, kad į 

juos nepatektų purvo. Vejos drėkinimo sistemai įrengti reikalingų medžiagų specifikacija 

pateikta 2 lentelėje. 

http://www.taupuslaistymas.lt/straipsniai/wp-content/uploads/trenseris.jpg
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2 lentelė. Vejos drėkinimo sistemos medžiagų specifikacija 

Gaminio 

pavadinimas 
Foto 

 
Markė Specifikacija 

Purkštukas 

  

 Rotorinis, 

pilnai 

apsisukantis 

Srovės nuotolis nuo 5,1 m - 9,0 m. 

Laistymo kampo nustatymas nuo 40 -360 º. 

Apsaugau nuo mechaninių nešvarumų yra 

vidinis tinklinis filtras. Įpakavime 25 vnt. 

  

 Smūginis Sektorinis ir pilnai apsisukantis 

purkštuvas. Galimybė reguliuoti nuotolį. 

Yra vidinis tinklinis filtras, apsaugantis 

purkštuvo mechanizmą nuo nešvarumų. 

  

 Iššokantis 

statinis 

purkštukas 

Plastikinis, sustiprinta tarpinė, išnirimo 

aukštis – 10 cm. Dėžutėje 50 vnt. 

Vamzdžiai 

 

 LDPE 32 mm Naudojamas šiltnamių ir lauko sąlygomis. 

Sienelės storis: 2,2 mm. Maksimalus 

slėgis: 4 bar. Atsparus visoms žemės ūkyje 

naudojamoms trąšoms ir chemikalams. 

Stabilizuotas ir atsparus ultravioletiniams 

spinduliams. 

Sujungimai  

  

 Alkūnė 

16x3/4"išor.sr. 

Daugkartinio naudojimo. Didelis 

ilgaamžiškumas ir maksimalus 

pasipriešinimas susidėvėjimui. 

Trišakiai 

  

 25x16x25 Lengvai įstatomas į vamzdį. Daugkartinio 

naudojimo. 

Filtrai 

  

 11/2" serijos - 

F 

Lengva išvalyti ir išardyti. Yra diskinė 

kasetė. Pagamintas iš stiklu sustiprinto 

nailono. Guminiai sandarinimo žiedai gerai 

sandarina. Diskai su grioveliais įtaisyti 

teleskopiniame elemente. Maksimalus 

darbinis slėgis 10 bar. Pralaidumas iki 18 

m3/val. Pajungimas : 1 1/2" išorinis 

sriegis. Nailono fiksuojantis žiedas 

sustiprintas su 30 proc. stiklu. 

Vožtuvai 

 

 1 1/2" modelis Plastikinis vožtuvas su rite 24 VAC. Turi 

debito kontrolę. Yra papildomas rankinis 

atidarymas. Dydis: 1 1/2". Darbo slėgis: 

0,3 - 10 atm. Maksimali skysčio 

temperatūra: 50 laipsnių C. Įtampa: 24 

VAC 50 - 60Hz. Darbo pradžios srovė: 0,3 

A. Darbo palaikymo srovė: 0,19 A 

Lietaus 

davikliai 

 

 RS500 Funkcionuoja su programatoriais tipo AC 

(įėjimas 220V, išėjimas 24V). Apvalkalas 

atsparus ultravioletiniams spinduliams. 

Komplekte pajungimo kabelis 7,6 m ilgio. 

Šuolinis kritulių aukščio reguliavimas: 

3,6,12,18,25 mm 

Programatorius 

 

 Junior 1 Nereikalauja maitinimo 220V. Visiškai 

nepralaidus vandeniui. Veikia su 

indukcinėmis ritėmis 9 VDC. Dvi 

nepriklausomos programos. Iki trijų startų 

per parą vienos programos rėmuose. Water 

Budget funkcija nuo 10 iki 200%. 

Maitinimo baterijos indikatorius. Laistymo 

laikas nuo 1 min. iki 10 val. Laistymas 

pasirinktomis savaitės dienomis arba 

cikliškai su pertrauka 1-14 dienų. 

Maitinimas: 1 šarminė baterija 9V. 

Funkcionuoja su vožtuvais 1",1 1/2", 2". 

Galima prijungti drėgmės matuoklį 

javascript:popupWindow('http://www.derilita.lt/popup_add_image.php?pID=216&osCsid=f9d731a08b52888a8e01bd385461c33c')
javascript:popupWindow('http://www.derilita.lt/popup_add_image.php?pID=216&osCsid=f9d731a08b52888a8e01bd385461c33c')
http://www.derilita.lt/product_info.php?cPath=123_44_51_106&products_id=407&osCsid=f9d731a08b52888a8e01bd385461c33c
http://www.derilita.lt/product_info.php?cPath=123_44_51_106&products_id=407&osCsid=f9d731a08b52888a8e01bd385461c33c
javascript:popupWindow('http://www.derilita.lt/popup_add_image.php?pID=409&osCsid=f9d731a08b52888a8e01bd385461c33c')
javascript:popupWindow('http://www.derilita.lt/popup_add_image.php?pID=409&osCsid=f9d731a08b52888a8e01bd385461c33c')
javascript:popupWindow('http://www.derilita.lt/popup_add_image.php?pID=451&osCsid=f9d731a08b52888a8e01bd385461c33c')
javascript:popupWindow('http://www.derilita.lt/popup_add_image.php?pID=451&osCsid=f9d731a08b52888a8e01bd385461c33c')
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2.3. Apšvietimo sistemų įrengimas lauko želdynuose 

 

Gerai apgalvotas ir tinkamai įrengtas lauko apšvietimas gali lemti tai, kad aplinka 

teiktų malonumą ne tik vasaros dieną, bet ir ilgais rudens ar žiemos vakarais. Tokie sprendimai 

aplinką gali padaryti patogesnę, saugesnę ir gražesnę.  

Lauko apšvietimą galima rūšiuoti į tris tipus: apsauginį arba budintį, kuris 

paprastai yra itin ryškus ir apšviečiantis vaizdo kameromis stebimo sklypo perimetrą ir tas zonas, 

kur dažniausiai vaikštoma. Jis būna išdėstytas tam tikruose, strategiškai parinktuose namo, 

sodybos ar įmonės teritorijos taškuose; funkcionalųjį, kuris yra mažiau ryškus už apsauginį, bet 

teikia pakankamai šviesos, kad galima būtų lengvai orientuotis erdvėje. Juo apšviečiami įėjimai, 

įvažiavimas į kiemą, takeliai, vartai, vaikų žaidimų aikštelės, automobilių stovėjimo vietos, 

laipteliai kuriais yra dažnai vaikščiojama, nes taip galima išvengti nelaimingų atsitikimų, bei 

kiemo poilsio zonos ir dekoratyvųjį, kuris padeda sukurti harmoningą ir patrauklų kiemo vaizdą 

tamsiuoju paros metu. Šiuo apšvietimu paprastai yra apšviečiami medžiai, gėlynai, mažosios 

architektūros elementai, alpinariumai, vandens telkiniai, fontanai ar kiti aplinkos elementai, kurie 

dieną yra nebūtinai labai išvaizdūs. 

 

2.3.1. Apšvietimas prie durų ir takų 

  

Jei į darbą išeinama, kai dar ne itin šviesu, o grįžtama sutemus, prireikia šviesos 

raktams susirasti arba nesuklupti ant takelio. Tokiu atveju prie lauko durų, vartų, palei įėjimo 

taką, kitas sklypo vietas jungiančius takus įrengiamas funkcinis apšvietimas.  

 Prie įėjimo šviestuvai paprastai tvirtinami ant sienos virš durų, tačiau galima 

pagalvoti ir apie šviestuvus iš abiejų pusių. Tokiu atveju labai svarbu jų dizainas, nes šviestuvai 

yra gerai matomi. Toks simetrinis šviestuvų išdėstymas ypač tinkamas klasikinio stiliaus namui. 

Šiuo atveju rekomenduojama rinktis tokius šviestuvus, kuriuos būtų galima įjungti ir išjungti ir iš 

namų. 
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26 pav. Apšvietimas prie durų 

 

Takams apšviesti šviestuvus galima montuoti palei tako pakraštį. Nereikia, kad 

apšviečiamas plotas susilietų – verta palikti tarpus tarp šviestuvų, atrodys jaukiau. Tako 

šviestuvų aukštis turi būti toks, kad žiemą jų neužklotų sniegas ir skleidžiama šviesa matytųsi 

visus metus. Įleidžiami į grindinį šviestuvai atrodo labai subtiliai, dieną jų išvis nematyti, tačiau 

jie mažiau praktiški. Kad apšvietimas atliktų savo funkciją, žiemą reikės nuolat nukasti sniegą.  

 

 

27 pav. Apšvietimas prie takų 

 

Nuolat švelniai šviečiantys šviestuvai ne tik parodys kelią iki durų, bet ir suteiks 

aplinkai jaukumo. Nuolatinis apšvietimas kartu gali atlikti ir dekoratyvinę funkciją, jei apšviečia 
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ir gražų fasadą ar augalus. Galima įsirengti sistemą, kuri automatiškai įsijungia sutemus ir 

išsijungia prašvitus. Gražus apšvietimas yra subtilus. Nereikia stengtis nakties paversti diena. 

Geriau daugiau šviestuvų, kurie švelniai apšvies tam tikrus taškus, negu keletas labai ryškių.  

Būtina atkreipti dėmesį, kad šviestuvai, naudojantys saulės energiją nebūtinai 

visada atliks savo funkciją. Naudojant tokius šviestuvus gali atsitikti taip, kad naktį matysis ne 

namo architektūra, takai ir augalai, o tik patys šviestuvai. 

Poilsio zonoje pasiteisina autonominis apšvietimas, kuris įjungiamas ir valdomas 

atskirai. Svarbu, kad šis valdymas būtų lauke, o ne namo viduje – juk tikrai nepatogu eiti į 

patalpas ieškoti mygtuko. Jei poilsio zona prastai apsaugota nuo vagių, rinkitės tvirtai 

įmontuojamus, nepretenzingo dizaino šviestuvus. 

Terasoje tinka panašūs į toršerą, bra, pakabinamieji šviestuvai. Šiuolaikiškų lauko 

baldų ir šviestuvų stilistika turėtų derėti. Be to, terasoje turėtų būti tokie šviestuvai, kuriuos, jei 

poilsio zona nenaudojama, galima būtų nunešti į sandėliavimo patalpą.  

Poilsio zonai, terasoms, pavėsinėms apšviesti rekomenduojama rinktis prislopintą 

šviesą skleidžiančius šviestuvus, kurie apšviestų stalo paviršių. Apšvietimą su judesio jutikliais 

patartina įsirengti tik ten, kur tikrai būtina. Staiga įsižiebianti akinama šviesa yra nemaloni, be to, 

jutikliai paprastai reaguoja ir į stipresnio vėjo lenkiamų medžių šakų judėjimą ar tiesiog į 

prabėgančią katę. Kai dėl to šviesa staiga įsijungia naktį, gali kilti nepagrįstas nerimas dėl 

įsibrovėlių. Apšvietimas su judesio davikliais aktualus rečiau naudojamoms vietoms, kurių 

įprastai nesinori apšviesti, pavyzdžiui, prie įėjimo į neišvaizdų sandėliuką. Vertėtų rinktis 

šviestuvus, kurie įsižiebia ir užgęsta palengva. 

 

 

28 av. Apšvietimas terasai 
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2.3.2. Pastatų  ir augalų apšvietimas 

 

Jei namo fasadas ir augalai apšviečiami, naktį jie tarsi gyvena kitą gyvenimą. 

Atsiskleidžia visai kitoks nei dieną aplinkos grožis. Jei namo architektūra ypatinga, galima 

apšviesti atskirus jos elementus: gražią sieną, koloną, dekoro elementą. Galima pagražinti ir 

įprasto namo išvaizdą, suteikiant papildomų akcentų. Pavyzdžiui, vienodais atstumais įrengti 

šviestuvai, šviečiantys ilgais ruožais aukštyn ir žemyn, gali pabrėžti vertikalumą. Prožektoriai, 

nukreipti iš apačios į viršų ir apšviečiantys namą, išmargina jį įvairiausiais šešėliais, suteikia 

paslaptingumo, suardo sienų vientisumą.  

 

 

29 pav. Pastato apšvietimas 

 

Šviestuvai labiau atkreipia dėmesį negu apšviečiami augalai. Visada verta rinktis 

šviestuvus iš vienos kolekcijos, atitinkančios bendrą interjero, namo architektūros ir aplinkos 

stilistiką. Geriau neutralaus dizaino, bet kokybiški šviestuvai ir prožektoriai negu įmantrūs, bet 

nekokybiški. Dekoratyvinių šviestuvų šviesa turėtų būti neryški ir išskirtinai dekoratyvinė. 

Apšviečiant augalus dėl metų laikų kaitos vaizdas kieme niekada nebus nuobodus, 

o net silpniausias vėjas, judindamas lapus, pagyvins aplinką. Pasirinkdami, kuriuos augalus 

apšviesti, atkreipkite dėmesį į jų formą ir lapijos faktūrą – ne spalva, o visas kompozicijos 

derinys labiausiai traukia dėmesį. Todėl geriau apšviesti vietas, kur augalų gausu, o ne styro 

vienas augalas ir daug plikos žemės.  
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Dekoratyviniam apšvietimui dažniausiai naudojami prožektoriai. Dieną jie turi būti 

nematomi, o naktį pagrindinė jų užduotis – atskleisti augalų grožį. Šviestuvai ir prožektoriai 

gėlyne tiesiog įsmeigiami į žemę.  

Žemą kiliminių augalų kompoziciją verta šviesti iš viršaus. Jei tai vieta prie tako ją 

verta apšviesti tuo pačiu tako šviestuvu. Vidury gėlyno pasiteisina šviestuvas, skleidžiantis 

šviesą 360 laipsnių kampu – tuomet apšviečiami ir žemesni, ir panašaus dydžio, ir aukštesni 

augalai. Gėlynams snaudžiant giliai pusnyse, parko žibintai gali būti vienintelis akcentas. 

Formuojant dekoratyvią apšviečiamą zoną geriau subtiliai, švelniai apšviesti tam 

tikrus gėlyno taškus. Pavyzdžiui, rudenį gražu apšviesti tik miskantų šluoteles, o žiemą žaisti su 

numetusio lapus krūmo ilgais šešėliais, krintančiais ant sienos.  

 

 

30 pav. Augalų apšvietimas 

 

Didesnius krūmus ir medžius galima apšviesti dviem įžambiai įrengtais 

prožektoriais – kad vaizdas nebūtų plokščias. Toks būdas ypač tinkamas soliterams 

(įspūdingiems atskirai augantiems augalams) ir vidutinio dydžio skulptūroms.  

Gėlyne saugiau ir paprasčiau naudoti ne įprastos elektros įtampos sistemą, o naujos 

kartos 12 voltų apšvietimą, kurio instaliacijos (elektros kabelių) nereikia ypač giliai užkasti. 

Toks žemų srovių apšvietimas nepavojingas jei yra pažeidžiamas, be to, galima lengvai keisti 

šviestuvų vietą. Kadangi augalų išvaizda keičiasi, labai svarbu turėti galimybę keisti ir 

dekoratyvinį apšvietimą. 
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Atsakingai reikėtų rinktis ir  apšvietimo spalvas. Dabar galimi šilti ar šalti šviesos 

atspalviai, įvairios spalvos: gelsva, oranžinė, raudona, žalia, mėlyna ir t. t. Tačiau margumynas 

grožio neatneš, o dėl netinkamos apšvietimo spalvos augalas gali atrodyti nesveikai rudas arba 

kaip tik sintetinis, netikras. 

 

2.3.3. Lauko šviestuvų pasirinkimo kriterijai 

 

Lauko šviestuvai paprastai yra įjungti ilgą laiką, todėl svarbu įvertinti šviesos 

šaltinių efektyvumą. Šviesos šaltinių efektyvumas matuojamas Im/W, kuris nurodo, kiek 

sunaudotas elektros energijos vatas išskiria šviesos. Specialistai, renkantis lauko šviestuvus, 

paprastai nerekomenduoja rinktis kaitrinių lempučių, kurios sunaudoja daug elektros energijos. 

Vietoje to rekomenduojama rinktis kompaktines liuminescencines lempas arba šviesos diodines 

lempas, padedančios taupyti energiją.  

Labai svarbus lauko šviestuvų kokybės rodiklis yra jų atsparumas drėgmei. 

Apsaugos nuo drėgmės klasė lauko šviestuvuose yra žymima raidėmis IP. Kad šviestuvas būtų 

tinkamas lauko sąlygoms, jis turi būti pakankamai hermetizuotas, jo apsaugos nuo drėgmės klasė 

turi būti ne mažesnė nei 23 (žymima IP 23). Šiandien rinkoje daugiausia yra prekiauja 

šviestuvais, kurių IP yra 43. Kuo šis skaičius aukštesnis, tuos šviestuvas yra atsparesnis ir 

saugesnis. Lauke montuojami šviestuvai privalo turėti izoliuotus laidus ir jungiklius. 

 

2.3.4. Lauko apšvietimo įrengimas 

 

Patogiausia ir pigiausia lauko apšvietimo įrengimo darbus suderinti su 

automatinio laistymo sistemos įrengimu. Geriausia apšvietimą įsirengti iki sklypo apželdinimo ir 

vejos įrengimo darbų.  

Lauko apšvietimo elektros instaliacijos įrengimas yra atsakingas darbas, nes 

pirmiausia yra susijęs su saugumu. Reikia gerai apgalvoti apšvietimo variantus ir nubraižyti 

apšvietimo sistemos projektą, kuriame būtų numatyta apšvietimo valdymo vieta, šviestuvų galia, 

papildomų kištukinių lizdų vietos. Projektas sudaromas numatant lauko šviestuvų kiekį ir jų 

išdėstymą sklype. 

Lauke elektra instaliuojama dviem būdais: atviruoju ir paslėptuoju. Kai lauko 

elektros įrenginiai yra stacionarūs ir nežadate keisti jų montavimo vietos, jiems elektros energija 

tiekiama kabelius tiesiant po žeme, o jeigu kilnojami – lanksčiais kabeliais žemės paviršiumi.  

http://sklypodarbai.lt/laistymo-sistemos.html
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Labai svarbu visus lauko elektros įrenginius apsaugoti nuo trumpųjų jungimų bei 

perkrovų automatiniais jungikliais ir įžeminti. Būtina naudoti tik didesnius negu 16A srovės 

kištukinius lizdus kurių apsaugos nuo drėgmės laipsnis yra IP44 (ar didesnis), kitus lauko 

instaliacijai skirtus elementus. 

Tiesimui po žeme naudojami specialūs kabeliai. Prieš kasant tranšėją, pirmiausia 

jos vieta pažymima visu ilgio perimetru laikantis šių apsauginių zonų: nuo pastatų bei kitų 

statinių pamatų ir medžių kamienų atstumas turi būti ne mažiau kaip 2 m, nuo krūmų – 0,75 m. 

Po to tinkamai paruošiami kabelio gyslų galai, kabelis įveriamas į nedegų plastikinį vamzdį ir 

ištiesiamas tranšėjos perimetro ilgiu pažymėtoje vietoje tokiu atstumu, kad netrukdytų mesti 

žemes kasant tranšėją. Kabelis turi būti vientisas, be tarpinių sujungimų, prieš jungiklį būtina 

įrengti automatinį išjungiklį. Tranšėjos gylis turi būti 0,8 m (jeigu žemė ariamoji – 1,1 m), o 

plotis – 0,3-0,4 m. Iš tranšėjos pašalinami stambūs žemės gabalai, dugnas išlyginamas bei 

padengiamas be jokių priemaišų 10 cm smėlio ar smulkios žemės sluoksniu ir vėl išlyginamas. 

Paskui klojamas kabelis ir pilamas 10 cm švaraus smėlio arba susmulkintos žemės sluoksnis. 30 

cm nuo tranšėjos krašto, ilgio perimetru, ištiesiama įspėjanti juosta su užrašu „Kabelis“, tada 

tranšėja užkasama ir sulyginama sulig žemės paviršiumi. 

 

 

31 pav. Iškasta tranšėja kabeliui 

 

Šviestuvų įjungimo skydelis turi būti įrengtas netoli pagrindinio įėjimo ar 

pagrindinio lango vitrinos. Atskiroms apšvietimo zonoms reikėtų įrengti atskirus skydelius. 

Visas apšvietimas turi būti suskirstytas į grupes: namo apšvietimas valdomas vienu jungikliu, 



45 
 

teritorijos perimetras – kitu, dekoratyvinis apšvietimas – trečiu. Jeigu apšvietimas išskirstytas į 

kelias grupes, tokį apšvietimą bus lengva valdyti.  

Elektros kabelių tiesimas pradedamas nuo pastatų elektros išvado lauko 

apšvietimui iki fotorėlės, toliau tęsiamas iki lauko šviestuvų. Lauko šviestuvų pamatai liejami 

40-60 cm gylio. Per pamatą išvedamas kabelis šviestuvo prijungimui. 

 

 

32 pav. Pravestas ir paruoštas kabelis šviestuvui 

 

Foto relės pajungimas – svarbi lauko apšvietimo įrengimo darbo dalis. Foto relė 

montuojama apšviestoje, apsaugotoje nuo lietaus vietoje. 

 

 

33 pav. Foto relės montavimas 
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Kištukinius lizdus reikia įrengti patogiose vietose specialiose dėžutėse, pakeltose 

nuo žemės paviršiaus ant paruoštų  tam pamatų. Juos turėtų būti patogu naudoti ir norint pajungti 

elektrinę vejapjovę ar kitus buitinius įrankius. Rozetės tvirtinamos ir įžeminamos. 

 

 

34 pav. Kištukinių lizdų įrengimas 

 

Lauko šviestuvų montavimas ant betoninio pamato – paskutinis darbų etapas lauko 

apšvietimo įrengime. Lauko apšvietimo sistemai įrengti reikalingų medžiagų specifikacija 

pateikta lentelėje. 

3 lentelė. Lauko apšvietimo sistemos medžiagų specifikacijos 

Gaminio 

pavadinimas 
Foto Markė Specifikacija 

Kabeliai 

 

 

 

 

 

 

 

Varinis lauko 

kabelis 

CYKY3X1,5 

Gyslos skersmuo (mm2) – 1,5; 

Gyslų skaičius – 3;  

Gyslos tipas – monolitas. 

 

Ekranuotas CAT 

5E "vytų porų" 

lauko kabelis  

Laidininkų kiekis ir skersmuo - 4x2x0,50mm (24AWG); 

Poros varža -17Ω/100m; 

Hidrofobinis užpildas po apvalkalu - apsauga nuo 

drėgmės. 

 

Aliuminis kabelis 

AVVG 2 x 4 

Naudojamas iki 0,66 kV, apvalkalas baltos arba juodos 

spalvos. 

 

Varinis kabelis 

dviguba PVCH 

izoliacija, 4 gyslų. 

Vardinis skerspjūvis - 4mm; 

Vardinė įtampa - 660 V; 

Darbinė aplinkos temperatūra nuo minus 50C; 

Maksimali laidininko įkaitimo temperatūra 50C. 

  

Kabelis varinėmis 

monolitinėmis 

gyslomis, PVC 

izoliacija, 5 gyslų. 

Laidininko vardinis skerspjūvis 6mm; 

Vardinė įtampa 300/500 V. 

http://www.b-a.lt/kaina/images.php?id=135&pr=50462&link=Kabelis-KH05VV-U-5x6##
http://www.b-a.lt/kaina/images.php?id=135&pr=50462&link=Kabelis-KH05VV-U-5x6##
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Kabelis AYKY 

4x10 

 

Su aliuminėmis vielomis dviguba izoliacija; 

Apdangalas: polivinilo arba guminis; 

Maks. leistina vielos temperatūra 90 C. 

Laidai 

  

 

PV-1/H05V-U 

0.75 

Vardinė įtampa - 300/500V; 

Izoliacija – PVC; 

Gyslų skaičius ir skerspjūvis - 1x0.75mm². 

 

APV 6 Vardinė įtampa - 450/750V; 

Izoliacija – PVC; 

Gyslų skaičius ir skerspjūvis - 1x6mm². 

 

 

  

APV 2.5 Vardinė įtampa - 450/750V; 

Izoliacija – PVC; 

Gyslų skaičius ir skerspjūvis - 1x2,5mm²; 

Laidininko tipas - aliuminis monolitas. 

  

 PV-1/H05V-U 0.5 Vardinė įtampa - 300/500V; 

Izoliacija – PVC; 

Gyslų skaičius ir skerspjūvis - 1x0,5mm²; 

Laidininko tipas – varinis monolitas. 

 

PV-3/H05V-K 

0.75 

Vardinė įtampa - 300/500V; 

Izoliacija – PVC; 

Gyslų skaičius ir skerspjūvis - 1x0,75mm²; 

Laidininko tipas – varinis daugiagyslis. 

Apsauginiai 

vamzdžiai 

  

Gofruotas Atsparumas gniuždymui: 320N/5cm; 

Gaminio medžiaga: polipropilenas; 

Skersmuo: vidinis (išorinis) Ø 32.4 (40) mm. 

  

Lygiasienis, 

sujungiamas 

Atsparumas gniuždymui: 320N; 

Gaminio medžiaga: PVC; 

Skersmuo: Ø 32 mm (išorinis); Ilgis: 3m. 

Šviestuvai 

 

HR - EL560 PE3 Įtampa 220 V;  

3 kaitrinės lemputės po 100 W; E27; IP44;  

Aukštis - 2.3m.  

 

 

GPL - 1 Įtampa 220 V;  

1 kaitrinė lemputė 100 W; E27; IP44; 

Aukštis - 500 mm, Ø 120 mm.  

 

 

HR - EL560 PE2 Įtampa 220 V; 

1 kaitrinė lemputė 100 W; E27; IP44; 

Aukštis - 1m.  

 

  

EMIL 50S 

(BRILUX) 

Įtampa 220V;  

1 kaitrinė lemputė 40W; 500MM; E14; IP44.  

 

  

MIDAS M-

LO/R/60/M 

Įtampa 230V; 

1 kaitrinė lemputė 40W; 

Aukštis 40cm. 

 

HR-EL560 P2 Įtampa220 V;  

1 kaitrinė lemputė 100 W; E27; IP44;  

Aukštis - 60 cm.  

 

http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005001921250019212_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005001921250019212_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/0000024300792430079_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/0000024300792430079_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00000240016652400065_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00000240016652400065_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005001923450579250_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005001923450579250_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005068935150689351_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005068935150689351_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005088179350861126_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005088179350861126_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005059633050596330_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005059633050596330_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005087379750873797_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005087379750873797_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005096278450962784_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005096278450962784_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005059632850596328_z1.jpg
http://www.e-senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005059632850596328_z1.jpg
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Šviečiantys tako 

akmenys 

Pastovi srovė 12V; 

Galingumas <0,25W; 

Medžiaga: masyvus plastikas; 

Atsparumas smūgiams (kJ/m²): 8; 

Atsparumas lenkimui (Mpa): 90; 

Darbo temperatūra (°C): -40 iki +80. 

Lempos 

  

Halogeninė Galingumas: 5 W; 

Lemputės matmenys, mm: 30x8x8; 

Įtampa: 12V;  

Cokolis: G4; 

Naudojimo laikas: 2000h. 

  

Liuminescencinė Forma - 2U. Spektras - 2700K. Tarnavimo laikas - 6000 

val. 

  

Natrio lempa Lempos padėtis 360o. 

Naudoti su uždegimo mechanizmu. 

  

Metalhalogeninė 

lempa 

Lempos padėtis H +- 15o. 

 

3. GRAFINIO DIZAINO PANAUDOJIMAS LAUKO ŽELDYNŲ PROJEKTAVIME 

 

Šiuolaikinės informacinės technologijos nenumaldomai skverbiasi į visas 

gyvenimo sritis, siekiant paspartinti užduočių atlikimą, pagerinti atliekamų darbų kokybę ir 

tobulinti dalinimąsi dokumentais. Želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų vizualizacija reikalauja 

itin gerų piešimo, grafikos žinių bei įgūdžių. Paruošti šiuos projektus reikia nemažai laiko. 

Nenuostabu, jog želdynų projektavime vis dažniau naudojama kompiuterinė vizualizacija. 

Kompiuterinės programos yra nepamainoma pagalba idėjų realizavimui, projekto vaizdavimui 

prieš ir po įgyvendinimo, sukurtos vizijos pateikimui. Kraštovaizdžio projektavimo programas 

naudoja ne tik profesionalūs aplinkos kūrėjai: architektai, kraštovaizdžio architektai ir 

planuotojai-urbanistai, bet ir mėgėjai, sodybų savininkai, siekiantys sukurti aplinkos projekto 

viziją. 

Projekto vizualizacijai atlikti naudojamos automatizuotojo projektavimo (CAD) bei 

specializuotos kompiuterinės želdynų projektavimo programos: AutoCAD, CS Artisan, Realtime 

Landscaping Architect, Landscape Deck & Patio, Punch! Home & Landscape Design, Home 

Designer Landscape and Deck, HGTV Home & Landscape Platinum Suite, Total 3D Home, 

Landscape & Deck, Turbo Floorplan Landscape & Deck, Landscape Vision Custom 3D Land, 

LANDWorksCAD, LandCADD, Landmark, PRO Landscape, VizTerra, VirtualProperty 

Architect, Earthscapes, AutoCAD, Garden Puzzle ir daugelis kitų. Su šiomis programomis 

galima sukurti tikslius brėžinius, atitinkančius visus projektams keliamus reikalavimus. 

http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005071565050688079_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005071565050688079_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005097674350976743_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005097674350976743_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/000012651826GE_059_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/000012651826GE_059_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/000012651826GE_059_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005067178550671781_z1.jpg
http://www.senukai.lt/out/1/html/0/dyn_images/z1/00005067178550671781_z1.jpg
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Automatizuotojo projektavimo sistemos (CAD) padeda kurti, modifikuoti, 

analizuoti ir optimizuoti projektus. CAD plačiai naudojamos daugelyje pramonės šakų. Šios 

sistemos naudoja rastrinį arba vektorinį grafikos vaizdavimą bei leidžia kurti dvimatį (2D) ir 

trimatį (3D) vaizdą. 

AutoCAD – populiariausia pasaulyje grafinė automatizuoto projektavimo sistema, kuriama 

Autodesk kompanijos ir skirta sudėtingų dvimačių (2D) ir trimačių (3D) erdvinių konstrukcijų 

modeliavimui, braižymui, vizualizacijos kūrimui, dokumentacijos ruošimui bei duomenų 

dalijimuisi. Tai bazinė sistema, kurios pagrindu sukurta visa eilė taikomųjų programų. AutoCAD 

naudoja daugiau nei 10 mln. projektuotojų įvairiose veiklos srityse: statyboje, elektrotechnikoje, 

mechanikoje, baldų projektavime, kartografijoje ir kitur. Naujausios sistemoje esančios 

technologijos užtikrina efektyvų kolektyvinį darbą projektuojant, įvertinant įmonės standartus ir 

įvarius projektavimo metodus. Naujosios AutoCAD programos vartotojo sąsaja tapo 

intuityvesnė, lengviau suprantama, paprasčiau valdoma, duomenys patogiau išsaugomi, jais 

lengviau dalintis.  

Rekomenduojami reikalavimai techninei kompiuterio įrangai, yra šie: operacinės 

sistemos: Windows® 2000, Windows XP; procesorius Pentium® IV 2 GHz (ar analogiškas); 1 

GB operatyviosios atminties (RAM); rekomenduojama 1280 x 1024 skiriamosios gebos 

vaizduoklis; pelė ar kitas nurodymo įrenginys; 300 MB laisvos kietojo disko vietos įdiegimui; 

kompaktinių plokštelių skaitymo įrenginys įdiegimui. 

Land Studio – tai 2D ir 3D kraštovaizdžio projektavimo programinė įranga, kuri 

veikia AutoCAD aplinkoje. Ši programinė įranga gali būti naudojama visuose projekto kūrimo 

etapuose, tiek 2D planų rengimui, tiek realaus 3D pasivaikščiojimo kūrimui. Programoje yra 

1800 augalų, gausybė mažųjų architektūros formų, intuityvi vartotojo sąsaja su 80 specifinių 

komandų, išplečiančių AutoCAD galimybes. 

PlantARE – tai taikomoji AutoCAD programa, turinti 3 modulius: pagrindinį, 

konstrukcijų ir želdinių projektavimo. Programa turi prieigą prie PLANTUS augalų duomenų 

bazės, kurioje galima rasti 8000 augalų ir 5000 nuotraukų. 

LANDWorksCAD – programinė įranga, turinti daugumą profesionalioms CAD 

sistemoms būdingų įrankių. Su šia programine įranga galima kurti dvimačius želdynų, 

konstrukcijų, laistymo ir kitus planus, taip pat atidaryti bei redaguoti planus, sukurtus AutoCAD 

ir kai kuriomis kitomis programomis. LANDWorksCAD Pro skirta 3D projektavimui. 

PRO Landscape yra dar viena programinė įranga, skirta kurti želdynų 2D planus, 

automatiškai suskaičiuojanti figūrų plotą ir tūrį, suderinama su .DWG ir .DXF failais. 

Nubraižytas planas gali būti apžiūrimas 3D erdvėje. 
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gCADPlus – CAD įrankis kraštovaizdžio projektuotojams, turintis daugybę 

simbolių. Šios programos meniu primena AutoCAD vartotojo sąsają. 

Vectorworks Landmark specializuota želdynų projektavimo programinė įranga, 

turinti įrankius 2D ir 3D projektams rengti. 

Google SketchUp – 3D modeliavimo programa, sukurta tiek profesionalams, tiek 

pradedantiesiems. Nuo kitų 3D modeliavimo programų Google SketchUp skiriasi paprasta ir 

greitai perprantama aplinka. Tai nemokama programa skirta 3D namų, interjero dizainų, 

landšafto ir kitų 3D objektų peržiūrai ir redagavimui.  

Programos pagalba galima pridėti naujų detalių, tekstūros ir įvairiausių elementų 

prie savo kuriamų modelių. Visi pagrindiniai kūrimo įrankiai labai patogiai sutalpinti vienoje 

panelėje, tad programą nesunku įsisavinti ir naudoti net paprastam vartotojui. Tam kad gauti 

trimatį objektą, tereikia pasirinkti dvimatę geometrinę figūrą, pertempti ją į redaktoriaus langą ir 

suteikti jai reikalingą formą. Pasirinkti galima įvairiausias figūras: stačiakampį, ovalą, apskritimą 

ir t.t., taip pat galima kuriamam objektui pasirinkti ir įvairiausias medžiagas: medį, betoną, 

plytas, stiklą ir t.t. 

Google SketchUp galimybės: 

Pjūviai ir planai generuojami iš 3D modelio 

Galimybė redaguoti ir kurti norimus reljefus 

3D virtualūs pasivaikščiojimai 

Realaus laiko šešėlių studija 

Aukštos kokybės brėžinių kūrimas 

Pasaulyje didžiausia komponentų biblioteka – medžiai, žmonės, mašinos ir pan. 

Projektų kėlimas į Google sistemą 

 Tačiau su Google SketchUp neįmanoma padaryti fotorealistinių kompozicijų, 

programa skirta paprastesniems modeliams, be ypatingų smulkmenų. Paruoštą projektą galima 

eksportuoti į JPG, TIF, PNG, BMP arba į Google Earth ar Google 3D. 

SketchUp programa turi kelis tipus licencijų: 

1. SketchUp make - nemokama versija, skirta namų vartojimui, nekomercinei veiklai. 

2. SketchUp pro - licencija skirta komercinei veiklai. 

3. SketchUp pro - licencija skirta studentams, mokymo įstaigoms, studentams, 

dėstytojams, mokytojams. 

4. SketchUp - 3D modeliavimui skirta programa. 

Realtime Landscaping Architect yra kompiuterinė kraštovaizdžio projektavimo 

programa, skirta kurti želdynų projektus ir jų pristatymus. Programa leidžia suprojektuoti sklypą 

A4-A0 formato lape reikiamu masteliu, nubraižyti norimo dydžio bei tikslumo pastatą, terasą, 
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tvorą, sodą, dekoratyvinį tvenkinį, plaukimo baseiną su įranga, laistymo sistemą, parinkti 

augalus iš enciklopedijos ir jiems priskirti įvairius simbolius iš bibliotekos, reguliuoti šešėlius, 

apšvietimą, vandens tėkmę. Kuriant projektą, galima keisti 2D ir 3D vaizdo režimus ir 

pasivaikščioti po projektą realistiniame režime. Kompiuterinėje programoje siūloma gausi 

simbolių biblioteka, kurią galima papildyti savo sukurtais simboliais. Programoje yra 6900 

augalų ir 16000 įvairių objektų. Galima įkelti kliento sodybos fragmento skaitmeninę fotografiją 

ir joje sukurti želdyną. 

Naudoti Realtime Landscaping Architect kompiuterinę programą yra daug lengviau 

nei automatizuotojo projektavimo sistemas, nesvarbu ar projektuojama sodyba, ar visas 

kvartalas. Planai, sukurti su šia programa, atrodo itin profesionalūs, panašūs į paruoštus 

automatizuotojo projektavimo sistemomis. 

Relux profesionali programa skirta vidaus patalpų, lauko teritorijų, gatvių, fasadų apšvietimui 

skaičiuoti, modeliuoti bei projektuoti. Programa gali skaičiuoti natūralų apšvietimą, taip pat 

skaičiuoja energijos suvartojimo kaštus (pvz. kiek objekte per metus bus suvartojama elektros 

energijos) priklausomai nuo insoliacijos ir dirbtinės šviesos. Programoje yra ganėtinai didelė 

įvairių interjero ir eksterjero elementų, kurie gali būti panaudoti modeliuojamos patalpos ar 

fasado skaičiavimams ir vizualizacijai, biblioteka. Ši programa profesionaliai atlieka apšvietos 

vertikalaus, horizontalaus lygio, akinimo rodiklio, natūralios apšvietos skaičiavimus. Programa 

labai tiksliai ekrane pateikia vizualų 3D vaizdą su natūraliai krintančia šviesa, atspindžiais ir 

vaizdais iš įvairaus objekto kampo. Programa naudoja įvairių gamintojų šviestuvų rodiklius 

(dauguma jau būna duomenų bazėje), taip pat galima importuoti kitų gamintojų šviestuvų 

rodiklius. Paprastai visi žinomi ir patikimi gamintojai pateikia savo produktų duomenis. 

Pagrindiniai kompiuterinių projektavimo programų privalumai yra šie: video 

pamokos, parinktos fotografijos įkėlimas, 3D vaizdo kūrimas, augalų enciklopedija, augalų 

paieška, augimo ir atsparumo zonos, augalų ir objektų paveikslai, augalų augimo modeliavimas, 

lauko apšvietimo, laistymo sistemos projektavimas, sąmatos sudarymas, darbų tvarkaraščiai, 

realistinis vaizdavimas, projekto spausdinimas. 

Renkantis kompiuterinę programą želdynų projektavimui, reikėtų atkreipti dėmesį į 

vartotojo poreikius ir programos galimybes bei turimo kompiuterio resursus, operacinę sistemą. 
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4. STOGŲ APŽELDINIMAS. ŽALIŲJŲ SIENŲ ĮRENGIMAS. DEKORATYVINIS 

AUGALŲ FORMAVIMAS. AUGALŲ KOMPONAVIMAS. AUTOMATINĖS 

LAISTYMO – TRĘŠIMO SISTEMOS INTERJERE 

 

4.1. Stogų apželdinimas 

 

 
Miestuose, kur intensyviai statomi nauji pastatai, iškyla problema dėl žaliųjų plotų 

trūkumo, todėl siekiant šią problemą išspręsti yra apželdinami pastatų stogai, taip išnaudojant 

visą esamą naudingąjį plotą. Apželdinti stogai atitinka ekologinės statybos principus, nes 

kompensuoja prarandamus žaliuosius žemės plotus. Taip yra sukuriama papildoma erdvė, kuri 

gali būti panaudojama poilsiui. Be to, ir statinys atrodo gražiau.  

Pirmieji „žalieji“ stogai buvo įrengti Vokietijoje apie 1960 metus. Manoma, kad 

Vokietijoje šiuo metu apželdinta apie 10% stogų. Vėliau tokio tipo stogai buvo įrengti ir paplito 

kitose Europos šalyje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, o štai Japonijoje reikalaujama sodus 

įrengti ant visų plokščių stogų, kurių plotas didesnis kaip 100 m
2
. 

 

 

35 pav. Apželdintas stogas 

 

Išskiriamos dvi stogų apželdinimo rūšys – ekstensyvusis ir intensyvusis. 

Ekstensyvioji apželdinimo sistema – tai gana paprastas ir nesudėtingas žaliojo stogo įrengimas, 
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minimaliai prižiūrimas, įrengiamas ant sutapdintų stogų ir šlaitinių iki 45° nuolydžio stogų. 

Tokiam stogui parenkami augalai, kuriems reikia minimalios priežiūros. Tai samanos, žoliniai 

augalai ir jų deriniai su žole. Ekstensyvusis apželdinimas taikomas pramoniniams pastatams, 

prekybos centrams, gyvenamiesiems namams, garažams.  

Intensyvioji apželdinimo sistema labiau tinka verslo centrų, kotedžų stogams, 

elitiniams namams su antstatais. Naudojant intensyvųjį apželdinimą, ant stogo galima sukurti 

unikalų gamtos kampelį su takeliais, vandens telkiniais, dekoratyviniais krūmais, net žemaūgiais 

vaismedžiais. Tokioje erdvėje galima atsipūsti nuo varginančio darbo, vesti derybas su verslo 

partneriais, būti vėsioje žalumoje be dulkių ir triukšmo, o tuo pat metu ir miesto centre. Tačiau 

tokią egzotišką gamtos oazę įsirengti gana sudėtinga, substrato sluoksnis gali būti net iki 1 

metro, o augalai turi būti parinkti labai kruopščiai ir nuolat prižiūrimi. Todėl reikalinga speciali 

stogo konstrukcija. 

Apželdinus stogą, hidroizoliacines medžiagas visą laiką veikia dirvos biologinė 

aplinka – dirva, kurioje veisiasi bakterijos ir mikroorganizmai. Todėl būtina, kad pasirinkta 

hidroizoliacija būtų atspari biologiniam poveikiui. Šios problemos išsprendžiamos stogo dangai 

ir hidroizoliacijai renkantis polimerines medžiagas. Naudojant aukštų fizikinių mechaninių ir 

eksploatacinių charakteristikų ir aukštos kokybės polimerinę hidroizoliaciją, užtenka patiesti 

vieną sluoksnį. Klojant tik vieną dangos sluoksnį, reikia ypač kruopščiai užtaisyti siūles ir vengti 

atsitiktinių hidroizoliacinės dangos pažeidimų. 

Tradicinė žaliosios dangos schema pateikiama brėžinyje: 

 

 

 

 

 

 

1. Gruntas 

2. Filtruojamoji geotekstilė 

3. Drenažas ir apsauga nuo šaknų iš ASP 

(aukštojo slėgio polietilenas) 

4. Ekstruduotasis putų poliesteris 

5. Nuolydis iš skiedinio arba putbetonio 

6. Perdangos plokštė 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

4.1.1. Stogų želdynų įrengimo eiga 

 

Ant ištisinių grebėstų patiesiamas apsauginis geotekstilės sluoksnis, užtiesiama 

suklijuotoji ritininė danga, ant kurios vėl klojama geotekstilė, sauganti dangą nuo mechaninių 

pažeidimų ir atliekanti drenažo funkciją. Ant viršutinio geotekstilės sluoksnio kas 80-100 cm 

išdėstomi metaliniai kronšteinai – jie pritvirtins geotinklelį. Kronšteinai vienu metu dedami ant 

abiejų šlaitų; taip išsaugoma pusiausvyra. Klojant augalinį gruntą, siekiant apsaugoti jį nuo 

išplovimo, į kiekvieną narvelį įdedamas gabalėlis geotekstilės, kurio kraštai užlenkiami ant 

geotinklelio – padaromas perteklinį vandenį praleidžiantis ir net mažiausias grunto dalelytes 

sulaikantis maišelis. Šios konstrukcijos patikimumas buvo patvirtintas po keleto eksploatacijos 

skirtinguose objektuose metų. 

 

 

36 pav. Apželdintas stogas 

 

Apželdinti galima ne tik plokščiuosius stogus. Iki šiol Šiaurės Europos šalyse galima 

rasti namų su apželdintais dvišlaičiais mediniais stogais. Pastaruoju metu žaliosios šlaitinės dangos, 

pagamintos naudojant šiuolaikines polimerines hidroizoliacines medžiagas, tampa vis 

populiaresnės. 
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Šlaitinio žaliojo stogo įrengimas prasideda nuo projekto. Reikia įvertinti, kad 

laikančiosioms konstrukcijoms teks papildoma – grunto – apkrova, todėl reikia sutvirtinti gegnes, 

grebėstai turi būti ištisiniai, o nuolydis – ne per didelis. Taip pat reikia apsaugoti gruntą nuo 

išplovimo per stiprų lietų. Šlaito krašte numatytas vandens surinkimo lovys, į kurį sueina 

lietvamzdžiai. Siekiant lovį ir lietvamzdžius apsaugoti nuo šiukšlių, montuojami kvadratiniai 

vamzdžiai, aptraukti metaliniu 

tinkleliu (akies dydis – 50 mm). Išskirtinė šios konstrukcijos savybė – gamykloje suklijuota 

hidroizoliacinė danga tiesiama laisvai, ji turi galimybę kompensuoti natūralų namo sėdimą. Labai 

svarbu tai, kad ir geotinklelio tvirtinimo kronšteinai guli laisvai, todėl danga išvengs perforacijos 

ir neatsiras galimybių prasisunkti vandeniui. 

 Stogo žaluma ne tik atrodo gražiau, bet ir be papildomų investicijų apsaugo stogo 

dangą nuo perkaitimo ir UV spindulių, pailgina eksploatacijos laiką. Ji sumažina oro kaitimą 

miestuose vasarą ir užkerta kelią kenksmingų medžiagų išsiskyrimui iš bituminių dangų. Valomas 

oras: iš virš vejos judančio oro surenkama iki 50 proc. dulkių, jame mažiau mikrobų, sugeriamas 

anglies dvideginis. 150 m
2
 ploto danga pagamina šimtui žmonių reikalingą metinę deguonies 

normą. Danga sumažina garso foną 2–10 decibelų. Dėl lėto drėgmės garavimo iš dirvos miesto oras 

tampa drėgnesnis, o tai teigiamai veikia žmogaus sveikatą. Gaisro metu lėčiau plinta ugnis. 

 

 

37 pav. Apželdintas šlaitinis stogas 
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4.2. Žaliųjų sienų įrengimas 

 

Vis didėjant užstatomam plotui, dažnai nelieka vietos pasodinti medžiui ar krūmui. 

Tokiu atveju vienas iš želdinimo būdų gali būti vertikalusis želdinimas. Vertikaliai želdinti pastatus 

galima vijokliniais augalais arba lianomis, kurių stiebai ploni ir silpni, tačiau kurie specialiomis 

išaugomis – ūseliais, čiuptukais, lapkočiais arba orinėmis šaknimis – tvirtinasi prie sienų ir taip 

išsilaiko pakilę aukštyn. Tokiems augalams, kurie lanksčiais stiebais vyniojasi apie atramas, 

reikalingos specialios konstrukcijos, kurios padeda augalui vyniotis į viršų. Taip jie kyla aukštyn.  

 

 

38 pav. Pastato sienų apželdinimas 

 

Vis labiau Europoje populiarėja vertikalusis apželdinimas – žaliosios sienos. Žalioji 

siena – tai augalų auginimo būdas vertikalioje plokštumoje. Šis želdinimo būdas Europoje 

išpopuliarėjo paskutiniais dešimtmečiais, kylant nekilnojamojo turto kainoms, kai horizontalūs 

plotai 
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tapo didele prabanga. Žmonijai būdinga gyventi gamtos apsuptyje, todėl ir kilo idėja apželdinti 

vertikaliąsias plokštumas. Šis želdinimo būdo pradininkais galima laikyti Rytų (Singapūro, 

Tailando ir kt.) kraštus, kur gėlėms ir gyvenamajai aplinkai skiriamas ypatingas dėmesys. Europoje 

šioje srityje dirba britų, švedų, prancūzų, olandų specialistai. 

Žaliosios sienos gali būti įrengiamos ir lauke, ir patalpose. Gyvosios sienos esančios 

lauke gali apsaugoti pastatą nuo klimato kaitos bei temperatūros svyravimų, korozijos. Šie augalai 

gali veikti kaip natūrali izoliacija – vasarą padeda išlaikyti pastatą vėsesnį ir žiemą šiltesnį. 

Vertikalūs sodai leidžia pastatui kvėpuoti, apsaugo sienas nuo kritulių, kenksmingų UV spindulių,  

bei koroziją sukeliančių liūčių. „Gyvosios“ sienos išlaiko natūralią aplinką vabzdžiams, bitėms bei 

drugeliams. 

 

 

39 pav. Pastato sienų apželdinimas 

 

Vertikalūs sodai padeda sutaupyti energijos, kadangi apsaugo pastatą nuo saulės 

spindulių ir pastato vėdinimui nereikia naudoti tiek energijos, kiek aušintuvas jos suvartotų pastatui 

atvėsinti, be žaliojo sodo. Su kiekvienu papildomu augalu mažėja energijos suvartojimas, todėl su 

šimtais augalų kambario temperatūrą galima sumažinti net iki 7 laipsnių pagal Celsijų. Ir atvirkščiai 

yra žiemos metu, kuomet augalų siena veikia kaip izoliacija ir padeda išsaugoti šilumą. 

Bet kuri gerai apšviesta vieta namo viduje gali būti puiki aplinka auginti žaliąsias 

sienas. Specialistai skaičiuoja, kad geriausias apšvietimo variantas yra tada, kai vienam 

kvadratiniam metrui tenka 1000 lx. Net ir labai šviesios patalpos tokiomis sąlygomis nepasižymi, 

todėl kiekvienu atveju papildomas apšvietimas yra būtinas.  

Žaliosios sienos gali būti naudingos net keliais atvejais: saugant namų aplinką bei 

gerinant patalpos orą, taupant energiją bei sveikatą ir žinoma, sukuriant grožį akims.  
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40 pav. Vidinių pastato sienų apželdinimas 

 

Teršalai egzistuoja visur aplink mus – tiek lauke, tiek patalpose. Toksiški dūmai 

esantys ore įsiskverbia į mūsų kvėpavimo takus ir gali sukelti tai, kas yra vadinama „Sergančio 

pastato sindromu“. „Gyva“ arba žalioji siena, gali padėti išvalyti toksinus esančius ore. Nors 

teršalus sugeria visi augalai, tačiau tam tikri iš jų tai daro žymiai efektyviau. Be to, kuo daugiau 

augalų turite namuose tuo daugiau toksinų jie gali sugerti, o žaliąją sieną gali sudaryti net 

tūkstančiai augalų.  

Augalai mažina stresą ir nuovargį, gerina savijautą bei sukelia teigiamas emocijas. Jie 

mažina triukšmą bei naikina taršą aplink mus. Taip pat sodai turi ir raminančių savybių. Yra 

įrodyta, jog augalai esantys darbo vietoje didina našumą, o esantys namuose – suteikia ramybės bei 

padeda greičiau atsipalaiduoti. Dvigubą naudą galima gauti sukuriant prieskoninius vertikalius 

sodus virtuvėje. Augalai ne tik padės atsipalaiduoti bei išvalys orą, kuriuos kvėpuojate, bet galima 

jais paskaninti ir patiekalus bei gauti kitų naudingų medžiagų. 

Prieš įsirengiant „žaliąją sieną“ reikėtų išspręsti ventiliacijos klausimą, mat dėl augalų 

gausos, vykstant natūraliems vegetacijos procesams, patalpoje gali būti juntamas slogus kvapas. 

Rekomeduojama paskaičiuoti bent dvigubai didesnį ventiliuojamo oro kiekį.  

Vienas iš svarbiausių dalykų – tinkamas augalų parinkimas. Svarbu žinoti, kad jie 

turėtų būti maždaug  tiek pat reiklūs laistymui, nes esant automatinei laistymo sistemai, nebus 

galimybės vieniems augalams skirti daugiau vandens, kitiems – mažiau. Populiariausi augalai – 

žalialapiai, augantys vertikaliai, arba  svyrantys. Tai įvairūs chlorofitai, skindapai, marantos, 
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monsteros, gebenės, lapinės begonijos ir kt. Pasinaudojus augalų įvairove, jų lapų struktūra ir 

faktūra, galima sukurti nuostabius spalvingus raštus. 

Reikia suprasti kad tenka investuoti į „žaliąją sieną“ ir jos eksploatacijos metu – tenka 

augalus atnaujinti, nes ne visi jie išgyvena, perauga, tampa neišvaizdūs, suserga. Taip pat patartina 

numatyti biudžetą sienos augalų priežiūrai, kuri įprastai reikalinga ne dažniau kaip kartą per savaitę. 

Viskas, kas sukurta gamtos, gali būti šiuolaikiškų ir stilingų namų ar komercinių 

erdvių dalis. Tai – tarsi atgaivinantis augalų labirintas, skirtas atgauti jėgas po sunkios darbo dienos, 

pailsinti akis po įtempto darbo prie kompiuterio. 

Vertikalius sodus galima auginti ant beveik bet kokio tipo sienos. Modulinės 

konstrukcijos esmę sudaro plastikinis rėmelis ir plastikiniai konteineriai augalams sodinti. 

Modulinės, sudarytos iš atskirų elementų, kurių kiekvienas gali būti pakeičiamas demontuojant ir jo 

vietoje sumontuojant kitą. Rėmeliai yra tvirtinami tiesiai ant mūro ar betono sienos, plotą užpildant 

reikiamu kiekiu rėmelių, arba ant metalinės plokštės, kuri turi būti padengta antikorozine danga. Ši 

plokštė, su visais loveliais, tvirtinama prie sienos. Taip pat „žaliųjų sienų“ įrengimui gali būti 

naudojamas ir metalinis rėmas, kuris, su pritvirtintais plastikiniais loveliais, pastatomas 

savarankiškai. Dėl šio rėmo oras veikia kaip labai efektyvi temperatūros ir garso izoliacinė sistema.  

Vertikalius sodus galima auginti ir nenaudojant dirvožemio – jeigu gyvajai sienai 

netrūksta vandens, dirvožemio gali ir nebūti arba būti visai mažo kiekio. Yra ir kitas „žaliųjų sienų“ 

paruošimo būdas, kuomet augalai yra sodinami ne į plastikinius konteinerius, bet į specialų iš 

poliamido pagamintą veltinį, kuris yra atsparus irimui ir gerai sugeriantis bei paskirstantis drėgmę. 

Šių sienų konstrukcijas galima apdailinti rūšine mediena, metalo apdaila ar kita drėgmei atsparia 

apdailos medžiaga.  

Nors nėra būtina, bet rekomenduojama prieš tvirtinant konstrukcijas sieną padengti 

hidroizoliaciniu sluoksniu. Lauko sąlygomis dažniausiai yra naudojama paprastesnė konstrukcija, 

kurią sudaro armatūros tinklas, tvirtinimo kronšteinai ir augalų konteineriai. 5 m
2
 naudingame 

vertikaliame plote gali sutilpti apie 370 vienetų augalų. 
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41 pav. Žaliosios sienos įrengimas 

 

Įrengiant žaliąją sieną patalpose, labai svarbus veiksnys sėkmingai augalams vegetuoti 

yra apšvietimas. Taip pat svarbu laistymo ir drėkinimo sistema, kurią sudaro išvedžiojami 

vamzdeliai su kapiliarais kiekvienam konteineriui ir siurblys su dozatoriumi. Laistymo sistema gali 

būti įjungiama rankiniu būdu arba kompiuterizuota, kai laistymas įsijungia automatiškai nustatytu 

režimu. Konstrukciją sudaro armatūros tinklas, tvirtinimo kronšteinai ir augalų konteineriai. 

 

 

4.3. Dekoratyvinis augalų formavimas 

 

Pagrindinis būdas suteikti augalui griežtą formą yra kirpimas. Augalo formavimas 

prasideda jam esant visai mažam ir privalo tęstis visą medžio ar krūmo gyvenimą. Metams ar dviem 

apleidus augalą galima beviltiškai prarasti visus ankstesnius stropaus darbo metus. Augalas, kurį 

nustoja kirpti, grįžta prie savo natūralios gamtinės formos.  
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42 pav. Karpymo būdu suformuota dvikamienė pušis 

 

Būtina žinoti kada tiksliai galima formuoti augalus. Pirmąjį genėjimą geriausia atlikti 

prieš pat pavasarinio sulos judėjimo pradžią. Tai labai trumpas laiko tarpas ankstyvą pavasarį, kai 

nutirpsta sniegas, bet oro temperatūra dieną nepakyla aukščiau 5-6 ºC. Kitas tinkamas periodas 

prasideda pasibaigus aktyviam augalo sulčių judėjimui. Lietuvos sąlygomis šis laiko tarpas 

prasideda vasaros viduryje ir tęsiasi iki spalio mėnesio. Šis periodiškumas nėra tinkamas visų rūšių 

pušų ūglių nugnybimui. Lietuvos sąlygomis tai geriausia daryti pirmas dvi birželio savaites. 

Pagrindinės augalų formavimo taisyklės:  

1. Formuoti augalą geriausia pradėti jauną.  

2. Nebūtina stengtis suformuoti augalą per greitai, nenukirpti daugiau kaip ketvirtadalį lajos vienu 

kartu, taip labai stipriai susilpninant augalą.  

3. Stengtis kirpti augalą tris kartus per metus, nes praleistas kirpimas sumenkina visų ankstesnių 

pastangų ir darbų rezultatus.  
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4.3.1. Spygliuočių augalų formavimas 

 

Visoms norimoms augalo formoms išgauti patogiausia naudoti iš anksto paruoštus 

trafaretus. Norint turėti didelius suformuotus augalus tam patartina naudoti didžiają tują (lot. Thuja 

plicata) ir jos veisles (pvz. „Excelsa“), smulkesniems – vakarinės tujos veisles („Smaragd“, 

„Brabant“, „Columna“, „Holmstrup“, „Pyramidalis“, „Fastigiata“, „Maloniana“). Iš šių augalų 

natūralių formų gali būti suformuotos sudėtingesnės, sudarytos iš keleto vienodų arba skirtingų 

figūrų, tarsi „sumautų ant iešmo“, dekoratyvios formos. 

 

 

43 pav. Spygliuočių formavimas 

 

Tokiu pat būdu galime suformuoti įvairias griežtas formas – rutulius, cilindrus ar 

kubus ir aukštai skiepytiems augalams („štambams“). 

Pasinaudojus kai kurių kalninio kadagio (Juniperus scopulorum) veislių augimo 

ypatumais galima sukurti įdomią augalo formą, panašią i schematišką apverstą eglutę. Pirmiausia 

augalas tankinimas trumpinant ūglius. Norint suteikti konkrečią minėtą formą, medis padalinamas į 

lygias pagal aukštį dalis. Pagal žymas kylančios šoninės šakos horizontaliai nukerpamos iki pat 

centrinio stiebo. Tokiai formai labiausia tinka kalninio kadagio veislės „Blue Arrow“ ir „Sky 

Rocket“. 

Tolimesnė augalo priežiūra reikalauja kasmetinio horizontalaus ūglių kirpimo. 

Neverta stengtis tokios formos augalą užauginti labai aukštą, tai labai apsunkins kasmetinę jo 

priežiūrą. Esant norui augalo formą galima užbaigti nedideliu rutuliu. 
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44 pav. Spygliuočio genėjimas apverstos eglutės forma 

 

Viena įdomiausių ir sudėtingiausių augalo formų, reikalaujančių ne vienerių stropaus 

darbo metų, yra „spiralė“. Pirmiausia kasmetiniu ūglių trumpinimu formuojamas tankus siaurai 

kūgiškos lajos formos augalas. Trečiais arba ketvirtais metais, prieš genėjimą „spirale“, storos 

virvės pagalba augalas sužymimas: virvės galas pririšamas prie stiebo pagrindo ir vienodu žingsniu 

apvyniojamas visas augalas iki viršūnės. Tada, sekatoriaus pagalba, nuo apačios pradedama 

formuoti „spiralė“, pašalinant šakas esančias tarp virvių. Galutinai suformuoti augalą prireiks dar 2-

3 metų, pakerpant ūglius ir šalinant naujus, užaugusius iš miegančių pumpurų, nerečiau kaip 2-3 

kartus per metus. 

 

 

45 pav. Spygliuočio genėjimas „spiralės“ forma 



64 
 

Parkams arba dideliems sklypams galima kurti įdomias žmonių, gyvūnų ar net baldų 

formos skulptūrines kompozicijas. Sename parke labai maloniai akį džiugina pora pasivaikščioti 

išėjusių senjorų, kurių skulptūros suformuotos iš visžalių spygliuočių.  

Aukščiausia topiarinio (augalų formavimo) meno išraiška yra sudėtinės erdvinės 

kompozicijos, dažnai sudarančios persipinančius ornamentus. Tokiai kompozicijai sukurti reikia 

dešimtmečių, o stropi jų priežiūra reikalauja dar daugiau laiko ir pastangų. Projektuojant būtina 

prisiminti nedidelį kasmetinį prieaugį ir palikti jam šiek tiek vietos, bei pasirūpinti, kad būtų patogu 

kompoziciją prižiūrėti. 

 

 

46 pav. Sudėtinės erdvės kompozicijos 

 

4.3.2. Vienastiebių augalų formavimas 

 

Kitą formuojamų augalų grupę sudaro tie augalai, kurių forma yra identiška gamtoje 

sutinkamų suaugusių medžių formai, tačiau jie yra žmogaus rankų darbo kūrinys, tik stipriai 

sumažintas. Jie labai panašūs į mums gerai žinomus „bonsai“ medelius, bet tikrais „bonsai“ jų 

vadinti negalime, nors komerciniuose kataloguose jie dažnai žymimi „lauko bonsai“ pavadinimu. 
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Dažniausiai naudojamas šiam tikslui augalas yra pušis (Pinus), kiek rečiau naudojami 

maumedžiai (Larix), kukmedžiai (Taxus), kadagiai (Juniperus) arba cūgos (Tsuga). Krūmai šio tipo 

formavimui netinka. 

Iš pušų dažniausiai naudojamos kalninė pušis (Pinus mugo), žemoji pušis (Pinus 

pumila), paprastoji pušis „Waterreri“ (Pinus sylvestris ‚Waterrery‘) ir visos glaustašakės 

(Fastigiata) formos. 

Norint suformuoti tokį augalą visų pirma jaunas augalas sodinamas ne tiesiai 

vertikaliai, bet pasviręs 45º kampu. Laikui bėgant atramų pagalba stiebas išlenkiamas. Šoninės 

šakos išretinamos nuo apačios link viršūnės „spiralės“ principu - ant kiekvieno išlinkimo paliekant 

po šaką, nukreiptą į išorę. Augalui pasiekus norimą aukštį pradedame formuoti šakas. Jei 

naudojame maumedį arba kadagį, formuojant šakas sekatoriumi kerpame visus galinius augimo 

taškus 3-4 metus iš eilės, iki norimo dydžio ir formos.  

  

47 pav. Vieno stiebo medžio formavimas ir jau suformuotas augalas 

 

 Jei naudojame pušis – pirštais nugnybiame visų jaunų ūglių galiukus. Apie šį būda 

būtina papasakoti smulkiau, kadangi tai pagrindinis būdas formuojant pušis. Trumpinami pušų 

ūgliai – tai ūgliai, kurie dar neįgavo tamsiai žalios spalvos, kurių spygliai dar neišsiskleidė. Dviem 

vienos rankos pirštais suimame jauną ūglį tokiu atstumu nuo pagrindo, kokį ilgį norime palikti, o 

kitos rankos staigiu judesiu nutraukiame ūglio galiuką. 
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48 pav. Pušų ūglių trumpinimas 

 

Dažniausiai norint stipriai sutankinti šakos lają, paliekamas apie 2 cm ilgio ūglis, 

kurio galiuke iki rudens susiformuoja miegantys pumpurai. Jų skaičius, ant gerai išsivysčiusio ir 

sveiko augalo, gali siekti iki 10 vienetų. Šiuos veiksmus privaloma kartoti visą likusį augalo 

gyvenimą. Tokiu būdu ant šoninių šakų ir viršūnės suformuojame labai tankią, šakotą lają, panašią į 

šluotą.  

Kad augalo forma būtų išbaigta telieka tik suteikti šoninėms šakoms horizontalią 

padėtį. Tam patogiausia naudoti virvę, kurios vieną galą pririšame prie šakos, o kitą – prie kuoliuko 

įkalto prie augalo stiebo pagrindo. Per 2-3 metus pastoviai vis stipriau įtempiant virvę šakoms 

suteikiama norima horizontali forma. Dar porą metų virvę reiktų palikti įtemptą ant augalo, kad 

šakos galutinai užsifiksuotų norimoje padėtyje.  

Kitas būdas suteikti šakoms horizontalią padėtį yra pakabinti ant šakų papildomą 

svorį. Tam galima naudoti pvz. kokį nors indą, į kurį, bėgant laikui, vis pridedama papildomo 

svorio tiek, kiek reikia kad šaka išliktų horizontali.  

 Norint suformuoti panašaus tipo augalą, galime naudoti ir kai kurias kadagių 

(Juniperus) veisles. Dažniausiai šios veislės pasižymi greitu augimo tempu ir dydžiu. Jei stiebų yra 

keletas, o jūs norite vieno stiebo augalo, reikia pašalinti nereikalingus, mažesnius ir silpnesnius 

stiebus, paliekant patį stambiausią ir sveikiausią. Patartinos tarpinio kadagio (juniperus x media) 

veislės: „Old Gold“, „Hetzii“, „Kuriwao Gold“, „Blue Alps“. Panašios formos augalus gerai 

formuoti ir iš europinio maumedžio (Larix decidua), japoninio maumedžio (Larix kaempferi), 

korėjinio kėnio (Abies koreana), tarpinio kukmedžio veislės „Hicksii“ (Taxus x media 
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‚Hicksii‘),tarpinio kukmedžio veislės „Hillii“ (Taxus x media ‚Hillii‘), bei dygiojo kukmedžio 

(Taxus cuspidata) veislių. 

Kitas vieno stiebo medžio tipo formavimo būdas yra identiškas pirmajam, tik augalo 

stiebą paliekame tiesų, neišlenktą. Visi kiti formavimo veiksniai ir principai išlieka tokie patys. 

Tankią viršūnę ir šakų lają galime sukurti ir skiepyjimo būdu, t.y. kad nereikėtų keletą 

metų tankinti lają, į šonines šakas ir viršūnę galima įskiepyti kitos veislės (tik ne rūšies) augalą, 

kurio natūrali forma pasižymi tankia, šakota ir labai svarbu – kompaktiška laja. Tuo tarpu stiebas ir 

šakos turėtų būti formuojamos anksčiau aprašytais metodais. Skiepams tinkamos veislės: kalninės 

pušies (Pinus mugo) ‚Benjamina‘, ‚Mops‘, ‚Gnom‘, ‚Humpy‘, Orphir‘, ‚Winter Gold‘ ir kitos. Taip 

pat žvynuotojo kadagio (Juniperus squamata) veislės „Blue Star“, „Repanda“, „Procumbens Nana“. 

 

4.3.3. Dvistiebių ir daugiastiebių augalų formavimas 

 

Norint suformuoti keleto stiebų medį reikia rinktis daugiakamienius spygliuočius. 

Tam labai tinka kalninė pušis (Pinus mugo), žemoji pušis (Pinus pumila), paprastoji pušis 

„Waterreri“ (Pinus sylvestris ‚Waterreri‘), veimutinė pušis „Radiata“ (Pinus strobus „Radiata). 

Galima naudoti ir visas kitas pušų veisles ir rūšis, bet pirmiausia joms teks šalinti centrinį stiebą, 

paliekant tik apatinį šakų vainiką.  

Iš kitų spygliuočių dažniausiai naudojami tarpiniai kadagiai (Juniperus x media) „Old 

Gold“, „Hetzii“, „Pfitzeriana“, „Plumosa Aurea“, žvynuotieji kadagiai „Meyeri“ (Juniperus 

squamata ‚Meyeri‘), kininiai kadagiai „Blue Alps“ (Juniperus chinensis ‚Blue Alps‘), tarpiniai 

kukmedžiai (Taxus x media) „Hicksii“, „Hillii“, europiniai kukmedžiai „Washingtonii“(Taxus 

baccata ‚ Washingtonii‘), dygieji kukmedžiai „Nana“ (Taxus cuspidata ‚Nana‘), kanadinės cūgos 

(Tsuga canadensis). Bet beveik visiems šiems augalams būtina pašalinti centrinį stiebą ir šakas 

formuoti kaip keletą kamienų. 

Daugiakamienėms pušims paliekame 2-6 labiausiai išsivysčiusius stiebus. Jų apatinę 

dalį atidengiame pašalindami visas šakas ir leidžiame augti. Kai stiebai pasieks norimą aukštį 

nukerpame nereikalingas viršutines šakas nuo visų kamienų ir pradedame sutankinimą nugnybiant 

jaunus ūglius, kad susiformuotų tankios ir vešlios „kepurės“.  

Svarbu visus stiebus išauginti skirtingo aukščio ir su tam tikrais tarpais tarp „kepurių“. 

Jei stiebai yra arti vienas kito, virvės ir kuoliukų pagalba juos reikia atitolinti vieną nuo kito. Tam 

galima naudoti ir „standų įtempimą“ – dažniausiai bambuko lazdas (nors tinka ir kitos), kurios 

atitraukia stiebus vienus nuo kitų ir užtvirtina tokioje padėtyje. 
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49 pav. Dvistiebių ir daugiastiebių pušų formavimas ir suformuotas augalas 

 

Formuojant tokio tipo augalus iš kadagių ar kitų spygliuočių, taip pat kaip ir naudojant 

pušis, pašalinami nereikalingi kamienai, vėliau atidengiama jų apatinė dalis, augalai auginami iki 

norimo aukščio (peraugusius stiebus galima patrumpinti) ir formuojamos tankios plokščios 

viršūnės. Kartais atskirų „kepurių“ formavimui naudojami bambukiniai karkasai, prie kurių 

horizontaliai tvirtinamos smulkios šakelės. Taip pat „kepures“ galima ir įskiepyti. Patyrę sodininkai 

dažniausiai kombinuoja keletą būdų vienu metu. 

 

50 pav. Dvistiebių ir daugiastiebių kadagių formavimas 
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4.3.4. Lapuočių medžių formavimas 

 

Lapuočių formavimo principai nelabai ryškiai skiriasi nuo anksčiau aprašytų 

spygliuočių medžių formavimo. Kaip ir spygliuočių atveju, selekcininkai yra sukūrę nemažai 

lapuočių augalų veislių, kurios natūraliomis sąlygomis auga taisyklingų ir kompaktiškų formų. Nors 

ir jas kartais būtina karpyti, kad laja būtų ypatingai taisyklinga ir tanki. Taip pat šių veislių augalai 

yra naudojami kitoms griežtoms formoms sukurti.  

Europoje alėjų želdinimui naudojama pati populiariausia forma yra žardelinė 

(špalerinė). Šios alėjos pasižymi persipynusiomis, keleto vienas šalia kito augančių augalų, 

šakomis. Vizualiai alėjos atrodo kaip aukštos pakeltos virš žemės gyvatvorės su atidengtais stiebais.  

Naudojant tvirtus karkasus formuoti tokias alėjas galima iš visų rūšių lapuočių, kurios 

tik yra atsparios karpymui. Karkasą sudaro vertikalūs tvirtai į žemę įkasti stulpai, kurių aukštis 

siekia numatomą gyvatvorės aukštį, ir tarp jų horizontaliai įtempti metaliniai lynai arba vielos, prie 

kurių tvirtinamos šoninės šakos.  

Formuoti pradedame kai medeliai sulaukia 3-4 metų amžiaus. Sveiki medeliai 

sodinami į vieną eilę prie pat jau padarytos konstrukcijos. Nukerpamos visos šakos kurios yra 

žemiau apatinės horizontalios atramos, o viršūnė – lygiai su aukščiausia atrama. Šoninės šakos 

horizontaliai pririšamos prie atramų, stengiantis kuo stipriau jas ištiesinti. Kitais metais visos 

paliktos šoninės šakos trumpinamos (tik ne per stipriai), skatinant jų šakojimasi, o jauni šių metų 

ūgliai, augantys nepalankia kryptimi, nukerpami, paliekant ant jų tik po vieną akutę. Visą naują 

prieaugį būtina pastoviai tvirtinti prie konstrukcijos. Trečiais metais toliau tęsiamas genėjimas ir 

galima pradėti skirtingų medžių šoninių šakų perpynimą.  

Susiformavus vientisam žaliam ekranui kerpama kaip paprastą gyvatvorę, toliau 

šalinami nereikalingi ūgliai nuo stiebų, negyvos arba pažeistos šakos, tvirtinamos jaunos šakos taip, 

kad jos uždengtų atsiradusias skyles. Genėti tokią gyvatvorę reikia pastoviai visą likusį augalų 

gyvenimą.  

Šis būdas taikomas, kai medeliai iškart sodinami vietoje kur jie augs visą savo 

gyvenimą. Visiškas kokybiškos gyvatvorės suformavimas Lietuvos sąlygomis (5-6 klimatinės 

zonos) trunka iki 10 metų. Tai labai ilgas laiko tarpas, todėl miesto želdinime dažniausiai naudojami 

jau griežtai suformuoti medžiai, kuriuos galima rasti medelynuose. Jie yra griežto stačiakampio 

formos ir sodinant glaudžiami kraštais vienas su kitu. Žinoma, taip suformuotus augalus galima 

sodinti ir neglaudžiant, taip sukurti kitas, originalias kompozicijas. Auginant atskirus griežtai 

formuotus lapuočius dažniausiai naudojamos bambukinės konstrukcijos, kurios gaminamos pagal 
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numatomus augalo lajos dydžius. Taip daug paprasčiau kirpti augalus ir išlaikyti reikiamą formą. 

Taip pat dažnai formuojama lajos forma yra kubas.  

Griežta žardelinė (špalerinė) forma nuo paprastosios skiriasi ypatingai griežtomis 

linijomis ir savo pločiu. Griežta forma yra gerokai siauresnė. Formuoti pradedami 3-4 metų 

medeliai. Visos šoninės šakos nesiekiančias apatinės, žemiausios horizontalios atramos – 

nukerpamos. Taip pat pašalinama viršūnė lygiai su aukščiausia horizontalia atrama. Iš likusių 

atsirenkamos 6-10 sveikiausių ir geriausiai išsivysčiusių šakų. Šios šakos, per visą jų ilgį, labai 

tvirtai pritvirtinamos prie horizontalių lynų ir leidžiama joms augti iki kol jos pasieks gretutinio 

medžio, tokiu pat būdu užtvirtintas, šakas. Tada nukerpama.  

Tolimesniais metais kerpami visi ūgliai iki pirmos ar antros akutės, kurie auga nuo 

pagrindinių horizontalių šakų. Taip kerpama ir toliau, nepamirštant visiškai šalinti ūglius, kurie 

atsiranda ant stiebo. 

 

 

51 pav. Lapuočių medžių formavimas 

 

Kraštovaizdžio architektūroje neretai prireikia žardelinės formos, kuomet žaliasis 

„ekranas“ būtų nuo pat žemės paviršiaus. Tokiu atveju geriausia naudoti įvairias glaustašakes 

(fastigiata) veisles: paprastojo ąžuolo „Fastigiata“ (Quercus robur ‚Fastigiata‘), paprastojo ąžuolo 

‚Fastigiata Koster‘ (Quercus robur „Fastigiata Koster“), paprastojo skroblo ‚Fastigiata‘ (Carpinus 

betulus „Fastigiata“), paprastojo skroblo „Columnaris“ (Carpinus betulus ‚Columnaris‘).  

Norint suformuoti tokio tipo žardelinę formą, o ypač didelį augalą, būtina labai stipri 

konstrukcija, prie kurios horizontaliai tvirtinamos šoninės medžio šakos, kurios natūraliai auga 
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vertikaliai. Kadangi šakas reikia stipriai atlenkti, o jos yra pakankamai trapios, formuoti reikia 

pradėti anksti, kai augalas yra 3-4 metų amžiaus. Šoninėms šakoms pasiekus norimą ilgį, jos 

apkerpamos lygiai pagal konstrukciją. Taip pat apkerpama ir viršūnė. Po kirpimo ant šoninių šakų 

bunda daugybė miegančių pumpurų. Kadangi naudojamos glaustašakės veislės, iš miegančių 

pumpurų pradeda augti vertikalūs ūgliai, kurie greit užpildo tarpus tarp pagrindinių horizontalių 

šakų.  

 

52 pav. Lapuočių medžių formavimas 

 

Ūgliai, kurie išsikiša iš norimos formos, tvirtinami prie konstrukcijos taip, kad 

augdami uždengtų skyles. Jei sunkiai sekasi dangstyti tarpus, papildomai kerpamos tos šakos, 

kuriomis bandoma juos pridengti. Taip skatinamas šakojimasis ir tankėjimas probleminėse augalo 

vietose. 

Papildomai genėti reikia tas medžio vietas, kur ūgliai yra reti ir silpni, bei jo 

plokštuma turi įdubimų ar skylių, o ne tas, kur ūgliai ir šakojimasis stiprūs. Taip yra stimuliuojamas 

naujų ūglių augimas, bei plokštumos išsilyginimas. Po visiško „ekrano“ suformavimo galima 

pradėti sistemingą kirpimą taip pat, kaip kerpama paprasčiausia gyvatvorė, nerečiau kaip du kartus 

per metus.  

Labai įdomiai ir efektingai atrodo žardelinės formos suformuotos iš žydinčių augalų. 

Iškeltoms virš žemės paviršiaus formoms naudojamos skiepytos į aukštą „štambą“, gausiai 

žydinčios vaismedžių rūšys ir veislės: obelis (Malus) ‚Evereste‘, ‚Golden Hornet‘, ‚Hopa‘, ‚Liset‘, 

‚Profusion‘, ‚Red Sentinel‘; žiedinė kriaušė (Pyrus calleryana) ‚Chanticlear‘; kaukazinė slyva 

(Prunus cerasifera) ‚Nigra‘; smailiadantė vyšnia (Prunus serrulata) ‚Kanzan‘‚ ‚Pink Perfection‘, 
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‚Royal Burgundy‘; paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia); šiaurinis šermukšnis (Sorbus 

hybrida) ‚Gibbsii‘; švedinis šermukšnis (Sorbus intermedia) ‚Bronwers‘.  

Naudojant šiuos augalus šonines šakas ir ūglius reikia kirpti tik pagal vaismedžiams 

skirtas genėjimo technologijas, nes, norint sulaukti gausaus žydėjimo ir vaisių mezgimo, reikia 

suformuoti ir išsaugoti žiedinius pumpurus.  

Nuo žemės formuojamoms žardelinėms formoms kurti dažniausiai naudojamos 

glaustašakės vaismedžių veislės: obelis (Malus) ‚Evereste‘, ‚Hopa‘, ‚Rudolph‘; smailiadantė vyšnia 

(Prunus serrulata) ‚Amanogawa‘; tiuringinis šermukšnis (Sorbus x thuringiaca) ‚Fastigiata‘, 

paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia) ‚Fastigiata‘.  

Laikui bėgant lapuočių žardelinės formos platėja. Norint jas susiaurinti stipriai 

apkerpama viena augalo pusė. Per vieną vegetacinį sezoną stipriai apkirpti galima tik vieną augalo 

pusę, kita pusė kerpama įprastai.  

 Naudojant svyrančius augalus, įskiepytus į aukštą „štambą“, galima sukurti dar keletą 

įdomių formų: pvz. skėtį ir pavėsinę. Norint suformuoti tokios formos medį pirmiausia reikia į 

aukštą (ne žemesnį kaip 2 metrai) ir tvirtą poskiepį įskiepyti tokios pat rūšies augalo svyrančią 

formą. Per kitus 2-3 metus įskiepis pakirpinėjamas skatinant jo šakojimąsi. Vėliau, žemiau skiepo 

statoma konstrukcija, kuri prilaikys svyrančias šakas. Geriausia jas iškarto užtvirtinti prie 

horizontalių konstrukcijos dalių. 

 

53 pav. Svyrančios formos lapuočių medžių formavimas 

 

Tolimesnė augalo priežiūra apima svyrančių šakų genėjimą pagal pasirinktą formą iki 

norimo lajos tankumo. Kiekvienais metais būtina trumpinti ant žemės atsigulančias šakas.  
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54 pav. Svyrančios formos lapuočių medžių formavimas 

 

Gyvai pavėsinei sukurti tinkamos lapuočių veislės: obelis (Malus) ‚Royal Red‘; 

paprastasis lazdynas (Corylus avellana) ‚Pendula‘; kalninė guoba (Ulmus glabra) ‚Camperdownii‘; 

dviskiautis ginkmedis (Gincko biloba) ‚Horizontalis‘; gluosnialapė kriaušė (Pyrus salicifolia) 

‚Pendula‘; smailiadantė vyšnia (Prunus serrulata) ‚Kiku Shidare‘; sidabrinė liepa (Tilia tomentosa) 

‚Pendula‘; pavasarinė vyšnia (Prunus subhirtella) ‚Pendula‘, ‚Pendula Plena Rosea‘; paprastasis 

bukas (Fagus sylvatica) ‚Pendula‘, ‚Purple Fountain‘, ‚Purpurea Pendula‘; baltasis šilkmedis 

(Morus alba) ‚Pendula‘; paprastasis skroblas (Carpinus betulus) ‚Pendula‘. 

Naudojant lapuočius taip pat galima sukurti formas, panašias į suaugusius medžius, tik 

gerokai mažesnio aukščio, paprastai vadinamus „bonsai“. Nors tikrais „bonsai‘ medeliais jų vadinti 

nevertėtų. Tokiam formavimui labiausiai tinkami augalai turintys smulkius lapus ir natūralią tankią 

lają. Trijų keturių metų amžiaus medeliai sodinami į numatytą vietą. Pageidaujamame aukštyje 

pašalinama viršūnė. Šoninės šakos išretinamos, paliekant po 1-2 stipriausias šakas kiekvienoje 

pakopoje ir, įtempimų arba pririšto svorio pagalba, jos nukreipiamos į horizontalią padėtį. Visiškai 

apnuoginama kiekviena šaka 20-50 cm atstumu nuo stiebo (atsižvelgiant į šakos ilgį ir pasirinktą 

augalo formą), o likę ūgliai pakerpami, skatinant šakojimąsi.  

Per 2-4 metus ant kiekvienos šakos genėjimo pagalba formuojama tanki horizontali 

„kepurė“. Vėlesniais metais jauni ūgliai du kartų per metus pakerpami paliekant po vieną akutę. 

Esant norui, konstrukcijos pagalba, stiebą galima išlankstyti tokiais pat būdais, kaip ir formuojant 

spygliuočius.  
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Taip pat galima kurti ir daugiakamienes formas. Šiuo atveju pašalinamas centrinis 

stiebas virš žemiausios šakų pakopos ir paliekamos 2-6 stipriausios šoninės šakos, iš kurių 

formuojami nauji kamienai. Pasiekus norimą ūgį jie nukerpami skirtingame aukštyje ir viršūnėse 

suformuojamos tankios horizontalios kepurės taip, kaip buvo aprašyta anksčiau. 

   

55 pav. „Bonsai“ formavimas iš lapuočių medžių 

 

4.3.5. Gyvatvorių formavimas ir atnaujinimas 

 

Spygliuočių gyvatvorės formavimas. Spygliuočių gyvatvorės dažniausiai formuojamos iš 

vakarinių tujų „Brabant“ (Thuja occidentalis „Brabant“), paprastųjų eglių (Picea abies), uolinių 

kadagių (Juniperus scopulorum) 'Skyrocket', 'Blue Arrow', 'Wichita Blue', rečiau iš kanadinių cūgų 

(Tsuga canadensis), europinių kukmedžių (Taxus baccata).  

Pagrindinė klaida auginant spygliuočių gyvatvorę yra skubėjimas, dėl noro per 

vienerius ar dvejus metus suformuoti griežtų formų gyvatvorę. Pirmais metais šoninis kirpimas 

atliekamas tik šalinant iš bendros linijos išsikišusius šoninius ūglius. Per 3-4 metus augalai stipriai 

sutankėja ir galima pradėti reguliarius viršutinės ir šoninės plokštumų kirpimus 2-3 kartus per 

metus. Kad gyvatvorė būtų vienodo aukščio, sulig žemiausiu augalu įtempiama virvė, pagal kurią 

kerpami visi augalai.  

Aukštas gyvatvores geriausia formuoti raidės A su nupjauta viršūne forma, t.y., kad 

šoninės plokštumos būtų ne griežtai vertikalios, bet gyvatvorės pagrindas būtų platesnis už plokščią 
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viršūnę. Taip garantuojama, kad visas šoninis paviršius gaus vienodą saulės šviesos kiekį ir apatinė 

gyvatvorės dalis ilgainiui neišretės dėl krintančio šešėlio.  

 

56 pav. Spygliuočių gyvatvorės formavimas 

 

Tokiu pačiu principu formuojamos gyvatvorės ir iš lousono puskiparisių 

(Chamaecyparis lowsoniana). Tik būtina žinoti, kad šio augalo rūšys ne visada gerai ištveria 

Lietuvos šaltas žiemas. Todėl reikia vengti rinktis puskiparisių gyvatvores užmiestyje, atvirose 

erdvėse. Jai tinkamesnės sąlygos yra miestų ribose, uždaruose sklypuose arba pajūryje, kur žiemos 

daug švelnesnės. 

Būtina žinoti: 

1. neteisingai suformuotos ar išretėjusios spygliuočių gyvatvorės atnaujinti nepavyks. 

2. jas reikės atsodinti ir formuoti iš naujo.  

3. pasenusią, išretėjusią, nedekoratyvią lapuočių gyvatvorę galima atnaujinti. 

 

 

Tam reikės: 

1. anksti pavasarį visą gyvatvorę nupjauti paliekant virš žemės 15-20 cm ūglius.  

2. prasidėjus vegetacijai gyvatvorę reikės patręšti. Palikti ūgliai sužaliuos ir pradės           

intensyviai augti, jų genėti ar retinti pirmais metais nereikės.  

3. formuoti gyvatvorę reikės pradėti sekančiais metais taip pat kaip naujai pasodintą.  
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4.4. Augalų komponavimas 

 

Komponuojant augalus labai svarbus pasirinkimo kriterijus yra augalo forma. Ji gali 

būti labai įvairi: apvali, kūgio, piramidės, koloninė, svyranti ar kita. Tokių išraiškingų formų augalai 

turėtų augti arba visiškai atskirai, arba kokiame nors kontrastingame fone. 

 

57 pav. Svyranti augalo forma 

 

Griežtos, vertikalios, siauros geometrinės, kūgio, apskritimo formos augalai idealiai 

tinka geometriškai suprojektuotuose sklypuose pasodinti simetriškai palei takus, aikšteles. Į 

geometrinės, tikslios formos kompozicijas nesodinami miško augalai. Skėčio ar svyrančios formos 

augalai yra labai elegantiški, todėl geriausiai atrodo pasodinti po vieną. Augalus, kurie patraukia 

dėmesį (ypač piramidės formos), reikėtų sodinti prie įėjimo. 
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58 pav. Augalų formos 

 

 

Apkarpyti augalai – pavieniai ar gyvatvorės – gražiai atrodo kontrastuodami su natūralia 

augalija. 

 

59 pav. Apkarpyta gyvatvorė 

 

Jei reljefas yra švelniai banguotas, tai ir medžių, krūmų, gėlynų formos taip pat turi 

būti aptakių formų. Tokioje aplinkoje netinka griežtų formų, karpomi augalai, geometriškai išdėstyti 

želdiniai. 
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60 pav. Gėlynas 

 

Proporcija. Prie aukšto ir didelio namo tiesiami platesni takai, įrengiamos didesnės aikštelės, 

sodinamos stambesnės aukštų medžių ir krūmų grupės, ir atvirkščiai. Jei plotas sąlyginai per mažas 

– verčiau vienas stambus augalas vejoje, nei daug žemų augaliukų. 

 

 

61 pav. Gėlynas, aikštelė 

 

Kontrastas. Patraukliai atrodo vienoje vietoje esančios priešingybės: šviesu – tamsu, arti – toli, 

apvalu – kampuota, vertikalu – horizontalu, žema – aukšta. Žiemą ypač įspūdingos kontrastingos 

kompozicijos iš spygliuočių ir spalvingą žievę turinčių lapuočių krūmų. Kontrastingų augalų 

deriniai sodinami prie didelių monotoniškų ar pilkai-baltų pastatų sienų. 



79 
 

  

62 pav. Gėlynai 

 

Norint išryškinti statinį, prie jo reikia derinti arba nedidelius, arba aukštus medžius, o 

norint, kad kuris nors medis atrodytų įspūdingai, nereikia šalia jo sodinti kitų, tokio paties dydžio 

medžių. 

  

63 pav. Namo ir medžio kompozicija 
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4.4.1. Sodo spalvos 

 

Planuojant želdinius, reikia atsižvelgti ir į spalvų poveikį žmogui. Pagal emocionalų 

poveikį spalvos skirstomos į šiltas, šaltas ir neutralias. Kiekviena jų žmogų veikia skirtingai: šilti 

tonai sukuria karštumo atmosferą, paskatina veiklai, šalti – sutaiko ir nuramina. 

 

64 pav. Spalvų paletė 

 

Didžiausią poveikį turi šiltos (aktyvios) spalvos: raudona, geltona, oranžinė. Šios 

spalvos gerai matomos, jos traukia dėmesį. Tačiau kai aplinkoje jų per daug, jos vargina ir erzina. 

 

65 pav. Spalvotas gėlynas 

 

Šaltos ir santūrios sodo spalvos – žalia, mėlyna ir violetinė. Šaltos spalvos mažiau 

patraukia dėmesį, bet žmogui labai svarbios, ypač žalia. Ji labiausiai paplitusi ir universaliausia, 
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veikia atpalaiduojančiai. Šaltos spalvos, dominuodamos sode, sukuria ramybei ir poilsiui palankią 

atmosferą, todėl jos idealiai tinka vandens telkinių ir pavėsinių apjuosimui. 

 

  

66 pav. Spalvotas gėlynas Dominuojančios spalvos gėlyne  

 

Galima įrengti vienspalvius gėlynus ar želdynus, bet reikia atsiminti, kad didelės 

spalvotos „dėmės“, tarkim, baltos spalvos, sukelia disharmonijos pojūtį. „Dėmių“ poveikio 

sušvelninimui reikia pakankamos vejų žalumos. 

 

67 pav. Dominuojančios spalvos gėlyne 

 

Sodybose geriau išsirinkti dominuojantį atspalvį, jį pagyvinant kontrastingais 

intarpais. Harmoningai atrodo ir trispalviai deriniai, susidedantys iš grynų spalvų – raudona-
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geltona-mėlyna arba iš jų mišinių – oranžinės-žalios-violetinės. Akiai malonūs kontrastingi deriniai 

sudaromi iš spalvų, esančių spalvų rate vienai priešais kitą. Daug maloniau aplinkoje atrodo 

ramesni, keli tos pačios spalvos atspalviai arba kai į kontrastingą derinį įterpiamos neutralios 

spalvos – balta, sidabrinė, pilkšva ir daug žalialapių augalų. 

  

68 pav. Spalvų parinkimas gėlynui 

 

Balta spalva tinka prie visų kitų spalvų. Ši, jas paryškindama, pati įgauna artimiausių 

augalų atspalvius. Ryškios baltos spalvos žiedynai išraiškingesni paunksmėje, o ne atviroje saulėje. 

Kur yra daug ryškių spalvų, baltos neturėtų būti daug, nes tai suardys spalvų svorio proporcijas. 

Mėgstantiems vien žalią spalvą, geriausia pasirinkti įvairaus žalio atspalvio lapus ar 

spyglius turinčius želdinius. Tarpusavyje reikėtų derinti ne tik augalų, bet ir grindinio, medienos bei 

akmenų spalvas. 

  

69 pav. Spalvų parinkimas gėlynui 
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Sodinti augalus reikia taip, kad įdomiausi deriniai ir detalės būtų gerai apšviesti iš 

šono ir šviesoje gerai išryškėtų. Poilsio vietas reikia parinkti taip, kad iš jų matomas vaizdas būtų 

gerai apšviestas kaip galima ilgesnį laiką. 

 

70 pav. Poilsio vieta sode 

 

Ažūriniai augalai: beržai, smulkialapiai klevai, šermukšniai, gubojos, aukštos varpinės 

žolės ir pan. Jų priešingybė – augalai tankia lapija: eglės, guobos, kaštonai ir kt. Šie augalai 

sodinami už lengvų ažūrinių augalų kaip fonas. 

 

  

71 pav. Ažūriniai augalai 
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Gyvai atrodo augalų rūšių, formų ar spalvų nuolatinis pasikartojimas. Šie tarpai gali 

būti vienodi arba skirtingi. 

 

  

72 pav. Augalų atsikartojimas 

 

 

4.4.2. Augalų derinimas kompozicijose 

 

Spygliuočiai kompozicijose yra kaip pastovumo simbolis, nors jų turėtų būti ne 

daugiau kaip 25%. Želdyno peizažas bus daug išraiškingesnis, kai spygliuočių grupė bus 

sukoncentruota vienoje vietoje, o kitur jų bus minimaliai ar visai nebus. Gražu, kai nuo kurios nors 

rūšies augalų grupės už keleto metrų pasodinamas pavienis tos grupės augalas. Lapuočiai, savo 

sezoniškumu ir žydėjimu pagyvina aplinką. Lapuočiai, savo sezoniškumu ir žydėjimu pagyvina 

aplinką. 
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73 pav. Augalų kompozicijos 

 

Skirtingų augalų, ypač egzotinių, gausa aplinkoje nebūtinai užtikrina grožį. Jei augalų 

sodyboje daug, reikia, kad kelių pagrindinių augalų grupelės pasikartotų – jos sujungs skirtingas 

peizažo dalis į vieną visumą. Išmėtyti padrikai augalai atrodo netvarkingai ir nekelia susidomėjimo. 

  

74 pav. Augalų kompozicijos 

 

Poromis sodinami tik vienarūšiai želdiniai – dažniausiai įspūdžiui sustiprinti. Vaizdas 

bus patrauklesnis, jeigu medžius ir krūmus kompozicijoje kompaktiškai sugrupuosime. 

Patraukliausiai atrodo kompozicijos, sudarytos iš neporinio augalų skaičiaus, pvz. 3-7, kurie skiriasi 

aukščiu, lajos forma ar spalva. 
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75 pav. Augalų kompozicijos 

 

Sodinant želdinius, atstumus tarp augalų reikia palikti tokius, kad suaugę jie turėtų 

pakankamai erdvės formuoti savo vainikus ir vieno augalo lajos erdvė neturėtų kirstis su kito augalo 

zona, nebent taip užmanyta. Pradžioje kompozicija gali atrodyti skurdžiai, bet laikinai tarpus galima 

užpildyti greitai augančiais augalais, kurie vėliau gali būti ir panaikinti.  

Norint kompozicijai suteikti daugiau dinamiškumo ir didesnio dekoratyvumo 

keičiantis metų laikams, šalia daugiamečių augalų verta sodinti vienmečius, dvimečius, svogūninius 

augalus, kurie auga greitai ir užpildo tarpus. 

 

 

76 pav. Augalų kompozicijos 
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Prieš sodinant augalus reikėtų objektyviai įvertinti norų ir ekologinių sąlygų santykį. 

Medžius sodyboms parinkti reikia atsižvelgiant į jų dydį. Dideli medžiai atrodo puikiai, tačiau 

visada reikia pagalvoti, ką jie gali užgožti užaugę. Reikia nustatyti natūralią šešėlio kryptį ir 

nuspręsti, kur norėsis pavėsio. Net jei plotas aplink namą mažas – verčiau vienas stambuolis, nei 

daug žemų augaliukų. 

 

 

77 pav. Apželdinimas aplink namą 

 

Žemas platus statinys dera su aukštais siaurais medžiais, pvz. paprastojo ąžuolo 

formos „Fastigiata“, „Cupressoides“, paprastojo buko formos „Fastigiata“, „Purple Fountain“, 

paprastojo skroblo forma „Fastigiata“. Aukšti pastatai „prašo“ plačios lajos puošmenos, pvz. 

riešutmedžio, tulpmedžio, paprastojo uosio formos „Argenteovariegata“, magnolijos, paprastojo 

klevo formos „Drummondii“, „Crimson King“ ir kt. Jei pakanka vietos, tuomet prie didelių medžių 

tinka pasodinti ir skirtingų krūmų grupes. Šios grupės sušvelnina aukštų medžių ir vejos kontrastą, 

grožį suteikia ir krūmų žiedynai. 
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78 pav. Apželdinimas aplink namą 

 

Šalia gyvatvorės į kiemo pusę, tinka žemėjančia tvarka derinti spalvingus įvairaus 

aukščio augalus. Šalia gyvatvorės netinka sodinti stambūs krūmai: alyvos, jazminai, forzitijos bei 

stambūs medžiai. Prie gyvatvorių dera ir vidutinio stambumo gėlės dekoratyviais lapais bei žiedais. 

Jų rūšys parenkamos atsižvelgiant į aplinkos apšvietimą. 

 

79 pav. Apželdinimas šalia gyvatvorės 

 

Anksti žydintys krūmai ir gėlės turi būti susodinti į grupes, o ne išbarstyti pavieniui, 

kad sudarytų nors ir nedidelę spalvinę dėmę dar nežaliuojančioje erdvėje. Anksti žydintys krūmai ir 

gėlės turi būti susodinti į grupes, o ne išbarstyti pavieniui, kad sudarytų nors ir nedidelę spalvinę 

dėmę dar nežaliuojančioje erdvėje. 
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80 pav. Gėlių ir krūmų derinimas 

 

Triukšmui nuslopinti naudojame smulkialapius, o vėjui sulaikyti – tankialapius 

augalus. Šliaužiančios augalų formos gerai išryškėja reljefe prie laiptų, ant akmeninių sienelių, tarp 

akmenų, tik ne atviroje vejoje.  

 

  

81 pav. Šliaužiantys augalai 

 

Prie pastatų  reikia sodinti labiau vertingus, gausiai žydinčius augalus. Šalia vartelių, 

takelių ir po langais reikia sodinti kvapnius augalus. Negražioms vietoms maskuoti reikėtų naudoti 
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greitai augančius augalus: raudonuogį šeivamedį, uosialapį klevą, baltąją sedulą, masyvams – 

trakinį klevą. 

 

  

82 pav. Greitai augantys augalai 

 

Kai želdinių grupė yra sudaroma iš aukštesnių, stambesnių medžių, atstumai tarp jų 

turi būti ne mažesni kaip 4-5 m (žemesnius galima sodinti kas 2-2,5 m), ypač kai lapuočiai maišomi 

su spygliuočiais. Įspūdingai atrodo tankiai (kas 1-1,5 m) susodinti ūksminiai medžiai.  

Krūmų grupės nuo medžių sodinamos 1,5-3 m atstumu. Atstumai tarp žemų krūmų 

(lanksvos, mahonijos) – 0,5 m; vidutinių – 0,75 m; aukštų – 1-1,5 m. Arčiau prie tako geriau atrodo 

krūmų grupės iš 2-3 rūšių augalų, o tolimesnės – iš vienos rūšies. Po aukštais medžiais sodinami 

aukšti krūmai. 

 

 

83 pav. Krūmai 
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Rudenį nenukirpti ir žiemą apsnigti ar apšerkšniję žoliniai augalai leis išvengti sniego 

paklotės monotonijos. Nupjautais varpiniais žolynais galima pridengti jautrius pavasariniams 

nudegimams spygliuočius. 

 

 

84 pav. Gėlynas žiemą 

 

Žiemą baltame fone gražiai žaliuoja paprastojo buksmedžio, rododendrų šakelės, 

gražiai atrodo Fortūno ožekšnių bei damerio kaulenio, bruknuolės kilimai. Visžaliai lapuočiai 

Lietuvoje: dyglialapė mahonija (tamsiai žali arba bronziniai, netgi purpuriniai lapai); bergenija. 

 

 

85 pav. Visžaliai augalai 
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Narcizai, tulpės, žvaigždinės magnolijos, pilkosios lanksvos tinka sodinti: po 

medžiais, sode, šalia mažųjų architektūros elementų – suolelių, pavėsinių. Po vieną, atvirose, gerai 

matomose vietose, poilsiavietėse, prie suoliukų, namų durų pavasarį labai gražiai atrodo: blindė, 

darželinio jazmino formos „Aureus“, „Variegatus“. 

 

 

86 pav. Gėlynai 

 

Pavasarį žydintys ir nereiklūs krūmai: forzitijos, smailialapės, niponinės lanksvos, 

auksuotasis serbentas ypač tinka laisvoms gyvatvorėms. 

 

 

87 pav. Krūmas 
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4.4.3. Augalų komponavimas skirtingose sodybų funkcinėse zonose 

 

Priekinis sodas – reprezentacinė zona. Ši zona planuojama kaip atvira erdvė, nes ji 

namo vizitinė kortelė. Svarbiausia – pirmas įspūdis. Pravėręs vartelius, svečias iškart pastebi 

šeimininko tvarkingumą, turtinę padėtį, skonį, asmenybės išskirtinumą. Todėl sodybos paradinę 

pusę reikia įrengti itin kruopščiai. 

 Šios dalies stilių, spalvų derinius, medžiagas lemia pastatas. Fasadinės pusės želdiniai 

– harmoninga namo tąsa, puošianti, pabrėžianti, jeigu reikia – maskuojanti – architektų darbą. Šioje 

nedidelėje zonoje nevertėtų maišyti įvairių grupių augalų, nesiekti spalvų ir formų margumyno. Ši 

zona nėra skirta sodui su gausybe augalų. Pagrindinis reprezentacinės zonos puošybos elementas – 

ideali veja. Veja turi užimti ne mažiau 4/5 ar ¾ viso ploto. Gyvatvorės, takai, želdiniai turi išsitekti 

likusioje dalyje. 

 

88 pav. Gėlynas 

 

Jei paradinė kiemo dalis išklota grindiniu, ją papuošti galima vazonuose pasodintais 

augalais. Gėlių ir augalų vazonus reikia derinti prie namo stiliaus, fasado formos ir spalvos bei 

interjero. Verta naudoti tas spalvas ir atspalvius, kurie jau yra interjere arba visiškai priešingas 

kontrastingas spalvas. Mažesnius vazonus verta išdėstyti grupėmis, o dideli gali tapti pavieniais 

akcentais. Priklausomai nuo fantazijos, pagrindinis įėjimas turi būti puošiamas kiekvienu metų 

laiku. Čia tiktų vazonai su ryškiomis vasarinėmis, o vėliau - rudeninėmis kompozicijomis. 
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89 pav. Gėlės vazonuose 

 

Ypatinga pavasarinė puošmena parterinėje zonoje – svogūninės gėlės. Susodintos 

pavieniui ir deriniuose su sumedėjusiais augalais, žemės ploteliuose ar induose, jos panaikins 

buvusią žiemos monotoniją. Tačiau ir čia reikėtų vengti spalvų ir veislių margumo. Mažoje 

priekinio sodo teritorijoje turėtų būti detalių, kurios trauktų žvilgsnį: štambiniai augalai, 

apšvietimas, graži smulkmena. 

  

90 pav. Svogūninės gėlės ir sumedėję augalai 

 

Trumpas takas link namo atrodys ilgesnis, jei arčiau gatvės augs aukščiausi augalai, o 

artėjant durų link želdinių ar vazonų aukštis mažės. Jei pagrindinis takas į namą yra sklypo 

viduryje, želdiniai dėstomi simetriškai, jeigu ne – laisvai. 
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91 pav. Takas 

 

Didelę reikšmę bendram gatvės ir reprezentacinės zonos vaizdui turi vijokliniai 

augalai, kuriais galima apželdinti namo sienas, balkonus, turėklus, duris, įvairias vertikalias 

plokštumas. Reprezentatyvinėje zonoje užtektų vieno vešlaus, kad ir žemaūgio, medžio (magnolija, 

grauželinė gudobelė, uoginė, koloninė obelys. 

 

 

92 pav. Vijokliniai augalai 
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Paradinėje pusėje patartina pasodinti keletą neaukštų spygliuočių derinant juos 

tarpusavyje forma ir atspalviais. Kuriant spygliuočių kompozicijas būtina, kad besidriekiančios 

veislės augtų „pakeltose“ erdvėse arba kuo arčiau takelių, už jų rikiuotųsi neaukštos rutuliškos ir 

kūgiškos veislės, o toliau būtų pasodinti kolonos formas turintys augalai. 

Želdinių kompozicijose nevertėtų pamiršti ir visžalių lapuočių: mahonijų, rododendrų, 

azalijų ir kt. Jie įspūdingiausiai atrodo šalia spygliuočių ar namo sienos fone. Svarbu, kad 

reprezentacinėje zonoje kuriamos mišrios želdinių kompozicijos būtų dekoratyvios ištisus metus. 

Kuo reprezentacinis plotas mažesnis, tuo dekoratyvesni augalai turėtų būti jame. 

 

 

93  pav. Vizžaliai augalai 

 

Dekoratyvinius krūmus ar mišrius daugiamečių gėlių gėlynus geriausia sodinti arčiau 

namo, prie takų ir vejos pakraščiuose. Reprezentaciniai želdynai, esantys šiaurinėje namo pusėje, 

tvarkomi kukliau – žalia veja, pavėsį pakenčiančios daugiametės gėlės, vienas kitas krūmas (pvz. 

hortenzijos, rododendrai, horizontalios kaulenio formos). Kanalizacijos dangčiai gali būti paslėpti 

dekoratyvine skaldele ir gėlių vazonu. 
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94 pav. Gėlynai 

 

Poilsio zona. Atokus poilsio kampelis paprastai komponuojamas prie sodo medžių – 

tarsi dekoratyvinės ir ūkinės dalies jungiamoji grandis. Greta tokio poilsio kampelio būtina 

pasodinti kvapnių gėlių ar prieskoninių žolelių arba jų derinių. Prieskonines vienmetes žoleles 

geriausia sodinti į atskiras lysveles šalia daržovių, nes joms reikia kasmet pakeisti vietą. 

 

  

95 pav. Poilsio zona 
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4.4.4. Augalų komponavimas prie vandens telkinių 

 

Perkant plūduriuojančius augalus ir vandens lelijas, būtina atsiminti, kad visada turi 

likti maždaug 60% laisvo vandens paviršiaus. Tvenkinys, kuriame norima auginti vandens lelijas 

turi būti bent 0,8 m gylio. 

Prie vandens telkinių tinka svyrančių ir vertikalių formų augalai. Arčiausiai vandens 

sodinami žemiausi ir šliaužiantys, toliau aukštesni, o toliausiai – svyrantys augalai. Plačioje erdvėje, 

šalia didesnio vandens telkinio, gražiai atrodo baltasis gluosnis ‚Tristis‘, japoninis klevas 

‚Disectum‘, karpotasis beržas ‚Youngii‘, grakštusis eglūnas, dekoratyvinės obelų, slyvų formos. 

 

  

96 pav. Augalai prie vandens 

 

Prie vandens visada įdomiai atrodo mėlynų, pilkai melsvų, sidabrinių atspalvių augalų 

deriniai. Mėlyną spalvą galima paryškinti įvairiomis vilkdalgių rūšimis ir veislėmis. Įspūdingiausi iš 

jų – sibiriniai vilkdalgiai. Šviesiai ir tamsiai mėlynai žydi neužmirštuolės, bruneros, veronikos. 

Geltona spalva – gera mėlynos palydovė, ypač išsiskirianti iš kitų. Geltonos spalvos 

augalai: geltonieji vilkdalgiai, vikšriai, baliniai ajerai, Andersono tradeskantė, viendienė, 

stačiastiebė paprastoji raudoklė. Pakrančių augalai turintys dekoratyvius lapus: melsvė, bergenija, 

alūnė, rodžersija, Pževalskio gaurė. 
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97 pav. Augalai prie vandens 

 

Pavasarį prie vandens telkinio anksčiausiai prasiskleidžia: pelkinė puriena, burbulis, 

geltonasis vilkdalgis, šliaužiančioji šilingė. Visi be išimties dekoratyviniai žolynai tarsi sukurti 

krantams apželdinti. Užpavėsintoje tvenkinio vietoje sėkmingai gali augti daugelis gražius lapus 

turinčių daugiamečių augalų: paupinis jonpapartis, kiškiagrikis, paprastasis arunkas, astilbės, 

vaistinis rabarbaras. 

 

   

98 pav. Augalai prie vandens 

 

Prie vandens puikiai dera skirtingo aukščio ir derančių tarpusavyje spalvų (geltonų ir 

oranžinių arba rausvų ir raudonų atspalvių) rododendrai. Šiuos augalus pasodinus drauge su 

visžaliais lapuočiais arba spygliuočiais, ši sodo dalis primins rytietiško sodo fragmentą. Šioje 

kompanijoje puikiai derės ir vilkdalgiai. 
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99 pav. Augalai prie vandens 

 

 

4.5. Automatinės laistymo – trešimo sistemos interjere 

 

Automatizuotas laistymas ir tręšimas nėra vien vejų ar pramoninių šiltnamių 

privilegija – šiais laikais yra patogių sprendimų, leidžiančių tokią sistemą įsirengti ir interjere – 

žaliųjų sienų priežiūrai. Tokie sprendimai tausoja ne tik laiką, tačiau ir vandenį bei trąšas, kadangi 

galima pasirinkti, kaip juos dozuoti. Šiuo atveju augalai laistomi ir tręšiami naudojant lašelinę 

(kapiliarinę) laistymo sistemą. Šiuo atveju tirpalas tiekiamas tiesiai prie augalų šaknų. 

Laistymo ir tręšimo sistemą sudaro išvedžiojami vamzdeliai su kapiliarais 

kiekvienam konteineriui, siurblys su dozatoriumi ir nuotekų surinkimo sistema. Kadangi „žaliosios 

sienos“ laistymas dažniausiai yra valdomas automatiškai, o ne rankiniu būdu, taigi labai svarbu iš 

anksto pasirūpinti tinkamu vandens pertekliaus surinkimu. Įprastai bet kokio dydžio „žaliosios 

sienos“ augalams reikia maždaug 30 min. per parą laistymo režimo. 

Nors vandens kiekis nėra didelis, visgi perteklinio vandens susidaro. Yra keli būdai 

šiai problemai spręsti: skydo apačioje įrengiamas „lovelis“, į kurį šis perteklinis skystis ir suteka, o 

po to yra nukreipiamas į nuotekų tinklus; grindyse yra įrengiamas surinkimo lovys, sujungtas su 

nuotekų sistema. Pats lovys užpildomas įvairiais akmenimis, o tai suteikia papildomo žavesio; 

vandens surinkimui gali būti įrengtas mini baseinėlis ar uždara talpa iš nerūdijančio plieno. Šiuo 

atveju laistymas vyksta uždaru ciklu: vanduo su trąšomis pakeliamas pasitelkus siurblį į viršutinę 
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„žaliosios sienos“ dalį, o perteklius grįžta į talpą. 

Laistymo sistema gali būti įjungiama rankiniu būdu arba kompiuterizuota, kai 

laistymas įsijungia automatiškai nustatytu režimu. Taip laistomi augalai tampa atsparesni ligoms, 

auga stabiliai ir vienodai, yra sveiki ir stiprūs. Šis laistymo būdas ir sveikesnis, ekologiškesnis: 

lašelinėse laistymo sistemose esantys specialūs trąšų dozatoriai tiksliai paskirsto cheminių 

medžiagų kiekį augalui. 

Dar vienas lašelinės laistymo sistemos privalumas – mažiau ravėjimo. Laistydami 

augalus nenoromis paliejame ir aplink augančias piktžoles. O lašelinė laistymo sistema vandenį su 

visomis maistingomis medžiagomis kiekvienam augalui paskirsto tolygiai ir nukreipia jį tiesiai į 

šaknis.  

Šis drėkinimo būdas turi keletą drėkinimo sprendimų: rasojantys vamzdžiai (žarnos) 

– porėtas vamzdelis, vandenį išskiriantis visu savo paviršiumi. Jos paprastai skirtos drėkinti mažam 

plotui, arba ne ilgesnėms nei 10 m vagoms (šiltnamiuose). Didžiausias tokio metodo privalumas – 

vanduo pro jas laša visu vamzdelio paviršiumi, tačiau rasojantis vamzdis naudoja daugiau vandens, 

nėra toks ekonomiškas kaip kapiliariniai vamzdžiai.  

Kapiliariniai vamzdžiai su viduje įmontuotais lašintuvais su labirintu, užtikrina, kad vanduo 

reguliariai lašės vienodu kiekiu per visą vamzdelio ilgį, kuris gali siekti iki 80 m. Tokie vamzdžiai 

patogūs, nes dirvą drėkina tolygiai, o laistymas yra ekonomiškas – lašintuvas per valandą išlašins 

tiksliai 2 l vandens. Taip pat šie vamzdžiai yra ilgaamžiai.  

Kapiliarinės juostos – pigesnė kapiliarinio drėkinimo vamzdžio alternatyva. Veikimo principas yra 

toks pat, kaip ankščiau paminėto kapiliarinio vamzdžio, tačiau vamzdelio sienelė apie 10 kartų 

plonesnė. Tokio drėkinimo būdo privalumas yra patraukli kaina, tačiau trūkumas – trumpas 

tarnavimo laikas, dažnai vienas ar du drėkinimo sezonai.  

Lašintuvai. Prie vamzdžių galima prijungti ir specialius lašintuvus, kuriuos nuvesti link konkrečių 

augalų. Taip bus drėkinamas ne tik tam tikras plotas, tačiau bus laistoma dar ekonomiškiau, nes 

vanduo pateks tiesiai į augalų šaknis, tačiau, jeigu augalas didesnis vieno lašintuvo nepakaks. 

Reguliavimas. Renkantis automatinę laistymo sistemą, svarbu jos reguliavimas. Laistymo sistemą 

galima reguliuoti mechaniškai – sklendėmis arba elektroniniu būdu – specialiu valdikliu 

(programatoriumi). Jame galima nustatyti ir laistymo laiką – tarkime, užprogramuojame jį 6 

valandai ryto. Nustatytu laiku sistema įsijungia ir pradeda lieti vandenį. Galite nustatyti ir dažnumą: 

kasdien, kas antrą dieną, dukart per dieną, kartą per savaitę – tai priklauso nuo sistemos ir augalų 

poreikių. 

Sistemos priežiūra. Svarbiausia prižiūrint laistymo sistemą yra saugoti vamzdelius ir kitus mazgus 

nuo užsikimšimo. Tarkime, sistemos užkalkėjimo atveju, reikėtų praplauti laistymo vamzdelį 
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natūralia citrinos – ta pačia, kuri naudojama maistui gaminti. Rekomenduojama įrengti 

praplaunamą, geriausiai diskinį, filtrą. Automatinės laistymo – tręšimo sistemos įranga turi atitikti 

standartus, turėti sertifikatus, būti pagaminta iš pirminių medžiagų, ne iš perdirbtų žaliavų. 

  



103 
 

LITERATŪRA 

 

1. Autodesk AutoCAD vartotojo vadovas. 

2. Brookes, John. Дизаин сада. Москва:БММ AO, 20007. 16 p. ISBN 5-88 353-195-4. 

3. Baronienė. V., ir kiti. Sodo knyga. Vilnius, 2011. 

4. Brikelis C., Didžioji sodo enciklopedija. Vilnius, 2008.  

5. Daujotaitė, Irena. Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius: Technika, 1998. 7 p. 

6. Dzimidavičiūtė, Airida. Japoniško sodo idėja. Sodo spalvos, Vilnius, 2003/5 ISSN 1392-5849. 

7. Galvydis,:  J.Navys, E. V.; Šiaulienė I. Sodmenų išauginimas urbanizuotoms teritorijoms.  

     Šiauliai, 2007. 

8. Kareiva R., Augalų dauginimas gyvašakėmis (2009 - 2010). 

9. Lietuvos pomologija. V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 

10. LR želdynų įstatymas. 2007m. birželio 28d. Nr.-1241 

11. Mshoy P., Sodininko vadovas. Vilnius 2009. 

12. Navasaitis, Mindaugas. Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms. Kaunas: Lututė, 200811..  

13. Realtime Landscaping Architect vartotojo vadovas.  

14. Relux vartotojo vadovas.  

15. Sinkevičius V., AutoCAD 2009 - 2010 pradmenys. Kaunas: „Smaltijos leidykla“ 2010. 

16. 3D kompiuterinė grafika: SketchUp  - Pamokos http://www.sketchup.lt/pamokos.php 

17. Vaidelienė, Janina: Vaidelys, Jonas. Sodybos tvarkymo ABC. Kaunas: Ūkininko patarėjo     

leidykla, 19999. 15 p.ISBN 9986-520-97-5. 

18. Žarnauskienė, Jūratė. Sodybos želdyno planavimas. Kaišiadorys; Printėja, 2013. 

 


