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IDĖJA 
 
Pasirinktas archetipiškas namelio medyje siluetas, tokiu būdu derinamasi prie 
esamos architektūrinės aplinkos. Tuo pačiu kuriama subtili, skandinaviško 
stiliaus architketūrinė išraiška. Namelis susideda iš kompaktiškos vidinės 
erdvės ir erdvios terasos, iš kurios atsiveria panorama į tvenkinį. 
Projektuojamas statinys įterpiamas tarp dviejų ąžuolų, liepą integruojant į 
namelio planinę struktūrą. Namelio medyje laikanti struktūra planuojama taip, 
kad nedarytų žalos medžiams. Kolonos planuojamos šalia medžių kamienų, 
tokiu būdu jos vizualiai susilieja su aplinkiniais medžiais. Kolonos perima 
vertikalias namelio medyje apkrovas, tuo tarpu medžiai naudojami 
horizontaliam stabilumui užtikrinti.  
Patekimas organizuojamas iš viršutinės terasos tako pakabinamu tilteliu. 
Tokiu būdu paprasta patekti išvengiant laipų ar kopėčių išnaudojant reljefo 
aukščių skirtumus. 
 
KONSTRUKCIJOS 
 
Namelio medyje konstrukcijos susideda iš laikančios metalinės struktūros 
namelio pagrindui bei medinio karkaso namelio sienoms ir stogui. 
 
Metalinių profilių konstrukcijos užtikrina stabilumą bei saugumą, taip pat 
suteikia vizualinio lengvumo pakeltam namelio tūriui.  
 
Medinis karkasas užpildomas šilumos izoliacija užtikrinant komfortišką 
vidaus patalpų mikroklimatą. 
 
APDAILA 
 
Namelio medyje apdailai pasirinktos medžiagos: medinės dailylentės, 
apsauginis kiautas. 
 
Medinės dailylentės suteikia šiltumo terasą formuojančiai erdvei, bei 
vidinėms namelio erdvėms. 
 
Apsauginis kiautas naudojamas stogui, šiaurinei sienai bei apatinei namelio 
plokštumai. Galimos aplinką atspindinčios metalinės plokštės arba  medinės 
čerpės (gontai) ar kitos vietoje paplitusios medžiagos, tokiu būdu labiau 
susiliejant su aplinka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANINIS – FUNKCINIS SPRENDIMAS 
 
Planinė namelio medyje struktūra susideda iš miegamosios zonos, laisvalaikio 
erdvės, WC / dušo ir pirties zonos bei terasos. 
 
Miegamoji zona pritaikyta keturių asmenų šeimai. Ji įkomponuota bendroje 
erdvėje, siekiant išsaugoti erdvės pojūtį, tačiau atskirta lengvomis 
pertvaromis, siekiant užtikrinti privatumą. 
 
Laisvalaikio erdvė projektuojama su panoraminiu vaizdu į tvenkinį. 
 
WC / dušo ir pirties zonos projektuojamos šalia miegamosios zonos. 
Projektuojama erdvė gali būti dalinama į dvi patalpas, vienoje jų įrengiant WC 
su dušu, kitoje – pirtį. Siekiant namelio medyje funkciniam sprendimui suteikti 
išskirtinumo, pirtis medyje su vaizdu į gamtą būtų unikali bei netikėta patirtis 
namelio gyventojams.  
Atsižvelgiant į funkcinius poreikius, galima įrengti vieną erdvesnį vonios 
kambarį arba atskirą dušo patalpą (vietoje pirties).  
 
 
PRELIMINARI SĄMATA 
 
Metalinė laikanti struktūra (su pamatais) ~ 16 000 eur 
Medinis karkasas ~ 3 000 eur 
Apšiltinimas ~ 1000 eur 
Langai ~ 3 000 eur 
Išorės apdaila ~ 5 000 eur 
Vidaus apdaila (su baldais ir įranga) ~ 3 000 eur 
Įėjimo tiltelis ~ 1000 eur 
Kiti darbai ~ 8 000 eur 


