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Močiutės kambario atnaujinimas: patiks ir anūkams 
 

Močiutės kambarys – ypatinga namų vieta. Čia vietos turi užtekti ne tik pačiai kambario 

šeimininkei ir jos poreikiams, bet ir anūkams ar apsilankiusioms draugėms. Netiesa, kad 

vyresni žmonės vengia pokyčių – tai įrodys septintosios projekto „Namų idėja su IKEA“ 

laidos dalyvė ponia Natalija. Ji savo kambaryje pasiryžusi atsisakyti visų senų baldų ir 

aksesuarų bei nekantrauja į atnaujintą erdvę pasikviesti svečių. 

 

Ponia Natalija tame pačiame bute gyvena jau 40 metų. Be jos namuose gyvena dar ir dukra su savo 

šeima. Dukra ir anūkai praskaidrina Natalijos kasdienybę po sutuoktinio netekties, tad ir kambario 

atnaujinimo tikslas suteikti gerų kasdienių emocijų. 

 

Vos IKEA interjero dizainerė Birutė Beniušė peržengė ponios Natalijos kambario slenkstį, ją 

pasitiko tamsa – buvo akivaizdu, kad kambaryje papildomo apšvietimo reikia net dieną. Nors per 

didelius langus į kambarį pateko daug natūralios šviesos, ją išsyk „sugėrė“ masyvūs baldai ir 

tamsūs kilimai. Visa tai kūrė slogią atmosferą. 

 

„Ponios Natalijos kambaryje netrūko dešimtmečius skaičiuojančio interjero reliktų. Mano dėmesį 

bemat atkreipė svarbią erdvės dalį užimantis nebenaudojamas juodas pianinas, ant sienos 

pakabintas kilimas, nebepatogūs ir estetiškai pasenę baldai. Patalpoje niekada nebuvo atliktas 

nuoseklus remontas, tad patalpa kūrė slogų įspūdį“, – pasakoja B. Beniušė. 

 

Kadangi Natalijos dukros šeima ėmėsi buto atnaujinimo, ponios Natalijos kambarys irgi turėjo 

pasikeisti. Pagrindinis dizainerės uždavinys buvo prisitaikyti prie būsto atnaujinimo krypties ir 

pasiūlyti su kitomis namų erdvėmis derantį sprendimą. Ji siekė išpildyti ir kambario gyventojos 

lūkesčius – asmeninis kambarys yra ne tik miegamasis, bet ir poilsio, pomėgių erdvė. Be to, 

močiutė juo naudojasi ne vienintelė, tad interjero dizainerė svarstė, kaip paversti jį jaukia vieta 

susitikimams.   

 

„Žinoma, ponios Natalijos poreikiai ir lūkesčiai – patys svarbiausi. Be to, pas ją dažnai užsuka 

kituose buto kambariuose gyvenantys anūkai, norintys pasiklausyti pasakos ar pažiūrėti 

animacinius filmukus, kai kiti namų televizoriai užimti. Moterį taip pat aplanko draugės, su 

kuriomis norisi savo kambaryje atsigerti arbatos“, – sako interjero dizainerė.  

 

Ponios Natalijos kambarys yra ir jos valgomasis. Iki šiol tam nebuvo patogaus stalo ar kito 

sprendimo. Vietoje staliuko ji naudojosi nepatogia pianino kėdute.  

 

„Seni baldai ir daiktai kambaryje buvo sudėti be aiškesnio plano, nebuvo išgryninta ir paties 

kambario funkcija. Kad visa erdvė būtų išnaudota efektyviai, o gyventi jame būtų patogu, 



nusprendžiau atsisakyti senojo interjero palikimo ir suskirstyti kambarį į tris funkcines zonas – čia 

atsirado poilsio, persirengimo ir laisvalaikio kampeliai“, – kalba B. Beniušė.  

 

Atnaujinamame būste dizainerė pastebėjo neišnaudotą balkoną. Kaip dažnai nutinka lietuvių 

namuose, jis buvo paverstas daiktų laikymo patalpa. Interjero dizainerė įsitikinusi, kad pritaikius 

reikiamus sprendimus, balkonas tiks ir daiktams laikyti, ir praleisti laiką gryname ore, pavyzdžiui, 

pasimėgauti arbatos puodeliu ar paskaityti knygą. Dabar tuo džiaugtis galės ir ponia Natalija – 

kokiame kambaryje ji pasitiks pavasarį ir ar šeima lengvai pritarė dizainerės inicijuotiems 

pokyčiams, žiūrėkite septintojoje projekto „Namų idėja su IKEA laidoje“ per TV3 jau šį šeštadienį 

17.30 val. 

 

Kiekvienoje „Namų idėja su IKEA“ laidoje atnaujinama vis kita septynių projekto dalyvių namų 

erdvė. Visi laidos dalyviai varžosi tarpusavyje dėl galimybės laimėti pagrindinį prizą – viso būsto 

atnaujinimą. Šis sprendimas priklausys ir nuo TV žiūrovų – jie galės balsuoti už erdvę, kurios 

atnaujinimas labiausiai patiko. Ponia Natalija – paskutinė projekto dalyvė. Taigi, dabar žiūrovų 

eilė išrinkti, kurios iš 7 erdvių atnaujinimas patiko labiausiai. Balsuokite nuo balandžio 13 d. iki 

17 d. 12:00 čia: www.tv3.lt/IKEA-balsavimas 

 

„Namų idėja su IKEA“ – šeštadienį 17.30 val. per TV3.  
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