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Šalies tyrimas: dauguma lietuvių sako, kad jų namams reikia remonto
Beveik du trečdaliai lietuvių (68 proc.) sako, kad jų namams reikalingas atnaujinimas. Tačiau nuo pokyčių
sulaiko pinigų, laiko ir energijos stygius, parodė IKEA tyrimas. Jis taip pat atskleidė, kad nors trečdalis
tautiečių mėgaujasi galvodami apie namų atnaujinimą, latviai šiuo klausimu mus lenkia – kaimyninėje
šalyje mintys apie namų remontą džiugina beveik pusę (49 proc.) gyventojų.
Entuziastingiausi – moterys ir vyresnio amžiaus respondentai
IKEA užsakymu atliktas tyrimas „Gyvenimas namuose“ rodo, kad būsto atnaujinimas lietuviams yra maloni
prievolė. Trečdalis respondentų teigė besidžiaugiantys galėdami remontuoti ar atnaujinti namus, o planuoti
pokyčius lietuviai mėgsta dar labiau – taip teigė 45 proc. apklaustųjų.
Pagerinti namus labiausiai nori vyresnio amžiaus gyventojai – net 4 iš 5 56–65 metų amžiaus respondentų sakė
jaučiantys poreikį atnaujinti tam tikras namų erdves. Tuo tarpu entuziastingiausiai atnaujinimų namuose
griebiasi moterys, jos taip pat kone dvigubai dažniau nei vyrai (atitinkamai 35 proc. ir 18 proc.) ryžtasi pokyčiams
– keičia baldų vietą ar dekoruoja namus. Pusė jų namų atnaujinimą laiko saviraiškos galimybe. Tokius jausmus
namų pokyčiai sukelia tik ketvirtadaliui vyrų.
Lietuviai – didelių pokyčių mėgėjai
Kodėl būdami būsto pokyčių entuziastai ir jo atnaujinimą vertinantys kaip saviraiškos galimybę, lietuviai
nesiryžta imtis veiksmų? IKEA interjero dizainerė Eimantė Nemanė sako, kad tam yra kelios priežastys.
„Trys iš keturių respondentų pabrėžė, kad imtis būsto atnaujinimo čia ir dabar negali, nes trūksta pinigų. Laiko
trūkumas sustabdo apie 42 proc. lietuvių. Penktadalis apklaustųjų teigė, kad barjeras yra ir vietos trūkumas –
remonto metu nėra kur gyventi ir laikyti daiktų“, – vardija dizainerė. Anot jos, dar viena kliūtis pokyčiams
namuose – lietuviai viską nori padaryti iš karto.
„Trečdalis respondentų pabrėžia, kad mieliau imtųsi atnaujinti visą būstą iškart, užuot per ilgą laiką keitę atskiras
patalpų ar būsto dalis. Tačiau mano patarimas būtų pokyčių imtis pamažu. Susitaupyti namų remontui užtruks,
o namų atnaujinimas, kad ir po truputį, leis gyventi patogiau ir gražiau ilgai nedelsiant“, – pataria E. Nemanė.
Padės ir baldų perstatymas
Pasak dizainerės, atostogų metu, kai lieka laiko ir namų pagerinimui, reikėtų įsivertinti, kuri namų erdvė pokyčių
reikalauja labiausiai.
„Nors lietuviai ir norėtų namus atnaujinti vienu metu, tačiau atsinaujinant po truputį, mažiau kentės piniginė.
Patariu esminę biudžeto dalį skirti svarbiausiems baldams ir sprendimas, o aksesuarais ir detalėmis namus
pildyti palaipsniui. Pavyzdžiui, remontuojant miegamąjį, svarbiausia patogi lova ir čiužinys. Spintelės prie lovos,
komodos gali atsirasti laikui bėgant. Tas pats principas galioja ir kitoms erdvėms“, – pataria dizainerė.
Ji vardija dažniausius iššūkius namuose bei pataria, kaip juos taupiai išspręsti.









Kai reikia privačios erdvės. Dalinantis viena gyvenamąja erdve su keliais šeimos nariais,
atskiras privatumo zonas padės sukurti lentynos ar net užuolaidos, galinčios padalinti kambarį
į kelias skirtingas erdves. Taip negriaunant sienų, tame pačiame kambaryje galima atskirti
miegamąją zoną, sukurti atskirą žaidimų erdvę vaikams.
Kai norisi pakeisti interjerą. Greičiausias ir mažiausiai kainuojantis būdas atnaujinti namus
yra perstatyti baldus ir pakeisti namų tekstilę – užuolaidas, kilimus, sofų ir kėdžių užvalkalus.
Suderinus jų spalvas, raštus, tie patys namai gali dramatiškai pasikeisti. Interjero dizainerė
pataria akcentus pakeisti 2-3 kartus per metus, keičiantis metų laikams.
Kai namuose nebetelpa daiktai. Viena dažniausių problemų namuose – vietos trūkumas.
Papildomos erdvės ir tvarkos pojūčio namuose atsiras investavus į lentynas, komodas, spintas.
Pasak dizainerės, esminis principas – palikti kuo daugiau grindų erdvės laisvos, o daiktus laikyti
sieninėse spintose ir lentynose. Jau turimos spintos taps patogesnės bei talpesnės, naudojant
daiktų organizavimo sprendimus – stalčių skirtukus, papildomus įdėklus ir kabyklas.
Kai namuose trūksta jaukumo, pirmas sprendimas yra tinkamas apšvietimas ir augalai.
Grindiniai šviestuvai, derinami kartu su akcentiniais šviestuvais lentynose padės sukurti
skirtingą kambario nuotaiką.

Apie „Gyvenimas namuose“ tyrimą:
Tyrimą „Gyvenimas namuose“ IKEA užsakymu Latvijoje ir Lietuvoje atliko RAIT bendrovių grupė, internetu apklaususi daugiau
nei 1000 respondentų abiejose šalyse. 2018 m. tyrimo metu siekta išsiaiškinti gyvenimo namuose specifiką, iššūkius skirtingose
pasaulio šalyse.
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