
Atrodo, kad namų ruošos darbai nesibaigia? Štai ką daryti, kad jų našta taptų lengvesnė 

Kasmet atliekamas IKEA tyrimas „Gyvenimas namuose“ parodė, kad žmonėms, jaučiantiems, 

jog namai juos atspindi, šie dvigubai dažniau tampa ir vidinės pusiausvyros šaltiniu. Paklausti, 

kas būtent namuose atspindi jų asmenybę, daugelis tai sieja su turimais daiktais. Vis dėlto 

tyrimas atskleidė ir kitą medalio pusę – per daug daiktų ir jų keliama netvarka yra vienos iš 

dažniausių nepasitenkinimo savo namais priežasčių. Psichologas ir interjero dizainerė dalijasi 

patarimais, kurie padės namuose jaustis geriau. 

Dauguma mūsų šalies gyventojų teigia, kad save išreikšti namuose leidžia daiktai – keliantys malonius 

prisiminimus apie praeities įvykius (39 proc.) ir tie, kuriuos įsigijome (41 proc.) ar pagaminome (25 

proc.) patys. Deja, daiktai, kuriuos laikome savo asmenybės atspindžiu, kartu dažnai tampa ir įtampos 

šaltiniu. 

Tyrimas „Gyvenimas namuose“ parodė, kad erdvės daiktams laikyti trūkumas (28 proc.), per daug 

daiktų, neturinčių konkrečios vietos (24 proc.) ir netvarka (18 proc.) yra labiausiai erzinantys dalykai 

Lietuvos gyventojų namuose.  

„Per daug daiktų daugeliui iš mūsų yra tikras galvos skausmas. Daiktais apkrauti namai reikalauja 

daugiau laiko tvarkymuisi, o jų keliama netvarka trukdo skleistis asmenybei. Atsikratę nereikalingų 

daiktų ir atradę garbingą vietą tiems, kurie siejasi su mūsų asmenybe ir patirtimis, lengviau 

susikursime individualų skonį ir poreikius atspindinčius namus. Kitaip tariant, erdvę, kurioje galėsime 

jaustis gerai ir būti savimi“, – sako IKEA Interjero dizaino skyriaus vadovė Eimantė Nemanė. 

Pavasaris – nauja pradžia namuose 

Jei artėjant pavasariui norite kažką pakeisti, bet nežinote, nuo ko reikėtų pradėti, interjero dizainerė 

siūlo pirmiausia peržiūrėti visus turimus daiktus ir įvertinti, ko iš jų tikrai reikia, o ko jau kurį laiką 

nenaudojate ir būtų laikas atsisveikinti, surandant naujus namus. 

Kitas žingsnis – daiktus išrūšiuoti pagal funkcijas ir rasti tinkamų sprendimų jiems laikyti. 

Nepamainomos tam yra įvairios dėžutės. Jos leidžia grupuoti daiktus stalčiuose, lentynose, spintelėse, 

sutaupyti vietos ir lengviau viską rasti. Skyrus šiek tiek laiko ir atradus vietą visiems daiktams, vėliau 

kils mažiau neigiamų emocijų atsidarius stalčius ir reikės kur kas rečiau tvarkytis. 

Emociškai brangiems ir asmenybę atspindintiems daiktams taip pat svarbu paskirti vietą namuose. 

Grupuokite ir derinkite juos tarpusavyje – taip jie atrodys tvarkingai, puoš namus ir, svarbiausia, 

džiugins jus.  

„Dedikuokite sienos dalį prisiminimus keliančių nuotraukų koliažui, akmenukus iš pajūrio sudėkite į 

stiklines vazas, magnetus iš kelionių, užuot klijavę prie šaldytuvo, laikykite ant magnetinės lentos ir 

paskirkite vietą kitiems širdžiai mieliems suvenyrams, pavyzdžiui, eksponuokite ant sieninės lentynos 

ar vitrininėje spintelėje su papildomu apšvietimu“, – vardija IKEA interjero dizainerė. 

Dalijimasis buities darbais šeimoje 

Minėtas tyrimas taip pat atskleidė, kad pasisukus kalbai apie namus ir jų tvarkymą, tebėra skirtis tarp 

lyčių. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje moterys dažniau už vyrus jaučiasi reprezentuojamos savo namų, 

tačiau joms taip pat tenka didesnė buities darbų naštos dalis.  

Psichologas Paulius Rakštikas sako, kad taip gali nutikti tuomet, kai, pavyzdžiui, santykių pradžioje 

vienam tiko prisiimti daugiau atsakomybės už buitį, bet ilgainiui tai ėmė labiau slėgti, nes atsirado 

vaikai, atsakomybių daugėjo. Pravartu reguliariai aptarti, kaip mums sekasi buityje, namuose: ar 



visiems viskas tinka, o gal atėjo laikas kažką keisti? Jau vien nuoširdus pokalbis gali būti itin naudingas 

santykiams, net jei po jo bus nuspręsta likti prie nusistovėjusios tvarkos.  

„Jei namuose gyvena keletas žmonių, visa tvarkymosi ir valymo našta neturėtų kristi ant vienų pečių. 

Už netvarką esame atsakingi visi, todėl ir jos šalinimu derėtų rūpintis drauge. Dauguma turime savo 

labiau mėgstamus ir visai nemėgstamus buities darbus, todėl vieni kitiems padėtume įsiklausymu, 

kokios veiklos mums artimesnės. Kalbėkimės, ieškokime kompromisų ir dalykimės atsakomybėmis“, 

– sako psichologas P. Rakštikas. 

Jis priduria, kad kartais ir patys įsitveriame į savo atsakomybių sritį ir, net norėdami pagalbos iš kitų, 

nepaleidžiame jos. Matydami kito nepatyrimą ar lėtesnį veikimą, dažnai numojame ranka ir sakome: 

„Ai, duok, pats pasidarysiu“. Tačiau juk kitas ir negali veikti taip, kaip mes. Įgūdžiams išsiugdyti reikia 

laiko, o tuos pačius darbus kiekvienas darome skirtingai. Taigi, dalijantis atsakomybėmis, svarbu 

mokėti ne tik jas prisiimti, bet ir atiduoti kitiems. Pavyzdžiui: jei vienas šeimos narys gamina, kitas gali 

pasirūpinti tvarka virtuvėje po vakarienės. Jei vienas siurbia kilimus, kitas gali tvarkyti skalbinius. 

Atsakomybės sritys gali nusistovėti arba ilgainiui  kisti, bet svarbu, kad visi jaustųsi įnešę panašų indėlį 

pagal savo galimybes.  

Dalijantis atsakomybėmis šeimoje, psichologas P. Rakštikas ragina įtraukti ir vaikus. Nereikalausime 

iš penkiamečio pusdienį tvarkytis, bet paprašyti, kad palaikytų tvarką savo žaislų spintelėje, tikrai 

galime.  

„Verta paskirti bendrą tvarkymosi laiką – tai padės išvengti situacijų, kai vienas tvarkosi, o kitas ilsisi. 

Retai kam patinka tvarkytis, bet visiems patinka tvarkingi namai. Suprasdami tai, galime suremti 

pečius ir pusdienį kartu pasitvarkyti, o tuomet – skelbti laiką poilsiui“, – pataria psichologas. 

 

Daugiau idėjų ir ekspertų patarimų laimės teikiančiam gyvenimui namuose rasite čia. 

 

https://www.ikea.lt/lt/inspirations/namai-kuriuose-esu-savimi

