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Užsieniečiai godžiai klausosi 
lietuvių patirties, kaip šie 
stato būstus iš šiaudų, ir mielai 
perka jų sukurtą skydinę namų 
statybos technologiją. Nes tai 
šilta ir ekologiška. Tuo tarpu 
mūsų tautiečiams sunkiai 
sekasi atsikratyti tradicinio 
namų statybos „iš blokelių“ 
būdo, o apie ekologišką būstą 
kol kas jie linkę tik kalbėti.

Jaunius POCIUS
„Respublikos“ žurnalistas

Senokai girdime, kad iš šiaudų 
statytuose namuose šilta ir jauku 
gyventi. Bet kad ir kiek klaidžiotum 
ir žvalgytumeisi po individualių sta-
tybų kvartalus, visur vaizdas vieno-
das - sienos lipdomos iš blokų.

Kiek Lietuvoje yra iš šiaudų 
pastatytų namų? Šito teiraujamės 
Šiaudinių namų statytojų asociaci-
jos pirmininko Domanto Surkio.

„Tikslios registracijos nėra. 
Žmonės, gaudami pakankamai in-
formacijos, pasistato būstus patys. 
Bet, manau, apie 50 namų Lietu-
voje per tuos kelerius metus žmo-
nės yra pasistatę“, - sako asociaci-
jos vadovas.

Vienas jų - Kauno rajone gyve-
nantis energetikas Evaldas Paula-
vičius. Jis iš šiaudų statytame kar-
kasiniame name gyvena pusantrų 
metų. Kokios gerosios būsto savy-
bės išryškėjo? „Ekologiškas būs-
tas šiltas, nes didelė namo varža, 
mikroklimatas labai geras, nes mo-
liu iš vidaus tinkuotas. Geras jaus-
mas gyventi tokiame name“, - pa-
sakoja energetikas, rekomendavęs 
ne vienam savo pažįstamam staty-
tis tik tokį būstą. Ir sako, jeigu 
reiktų rinktis pačiam, vėl statytų-
si tokį pat.

Kas yra ekologiškas būstas?
D.Surkys apibūdina jį taip: me-

džiagos, iš kurių pastatytas namas, 
turi būti kuo ekologiškesnės, natū-
ralios, atsinaujinančios. Būtent to-
kie yra šiaudai.

„Mes juos į sienas sudedame vi-
siškai natūralius. Statybos būdas iš 
šiaudų yra pripažintas pačiu ekolo-
giškiausiu ir natūraliausiu statybos 
būdu“, - konstatuoja Šiaudinių namų 
statytojų asociacijos pirmininkas.

Pasak jo, statant iš vietinių me-
džiagų sutaupoma daug energijos, 
nes nereikia gabenti jų iš kažin kur, 
tad mažiau teršiama aplinka. Pasta-
tytas namas taip pat išmeta mažiau 
teršalų - jis gerai išlaiko šilumą. Ga-
lų gale pasibaigus šiaudinio pastato 
amžiui, statinį nugriauti ir perdirbti 
reikia kur kas mažiau energijos nei 
su žeme sulyginti betono monstrą.

Paneigiami mitai
Įsivaizduojame, kad šiaudai tin-

ka statyti tik palyginti nedidelius ir 
žemus statinius. Pasak D.Surkio, iš 
šiaudų galima statyti bet kokio dy-
džio ir bet kokių formų objektus.

Neseniai iš Prancūzijos grįžęs 
asociacijos vadovas tvirtina, kad 
šioje šalyje šis statybos būdas da-
bar labai išpopuliarėjo. Iš šiaudų 
jau pastatyta per 2,5 tūkst. objektų. 
Ir ne tik gyvenamieji pastatai. Šiau-
dai panaudoti statant įvairius vi-
suomeninius pastatus - mokyklas, 

ligonines, vaikų darželius. „Galima 
statyti didžiulius, keturių penkių 
aukštų objektus, tam reikalingos 
tik atitinkamos medinės konstruk-
cijos“, - tvirtina D.Surkys.

Prancūzijos šiaudinių namų 
statybos asociacijai lietuviai prista-
tė savo patirtį. Jie prancūzus supa-
žindino su skydine šiaudinių namų 
statybos technologija. Kadangi 
naudojama dvigubo karkaso tech-
nologija, visiškai išvengiama šalčio 
tiltų. Mūsų tautiečiai Prancūzijoje 

pamatė esantys šioje srityje pažen-
gę gerokai toliau už užsieniečius. 
Šiuo metu lietuviai iš skydinių 
šiaudų konstrukcijų stato namus 
Vokietijoje ir Austrijoje, kuri yra 
pasyviųjų namų statybos lyderė.

Ne tik šiltas, bet ir saugus
Pasak D.Surkio, kad namas bū-

tų šiltas, neužtenka vien šiltų sie-
nų. Reikia ir šilto stogo, tokių pat 
pamatų ir langų. Ne mažiau svarbi 
architektūra, kiek esama langų, į 
kokias pasaulio puses jie žvelgia ir 
kiek per juos galima sukaupti šilu-
mos.

„Sienos jau nebėra svarbiausias 
dalykas. Bet turėdami šiltas sienas 
mes jau galime komplektuoti kitas 
namo detales. Šiaudų sienos varža 
siekia 7,5-8, t.y. beveik dvigubai, 
nei reikalauja standartai“, - dėsto 
asociacijos vadovas.

Kokių socialinių sluoksnių at-
stovai orientuojasi į šiaudinio būsto 
statybą, taip pat sunku apibrėžti. 
Jeigu žmogus nori turėti savo mažą, 
šiltą, paprastą, be didelių reikalavi-
mų namuką sode, jis gali neskubė-
damas pasistatyti pats. Informacijos 
yra pakankamai. Tiems, kuriems 
reikia didesnio namo, prestižo, 
komforto, kainuos daugiau.

Ar statybos iš šiaudų kainuoja 
mažiau nei iš tradicinių blokelių?

D.Surkys prisipažįsta, kad į šį 
klausimą atsakyti gana keblu. Ne-
lygu kiek žmogus įdės savo darbo. 
Be abejonės, tiems, kurie samdys 
firmas, naudos modernias techno-
logijas, kainuos daugiau. Kadangi 
sienos sudaro nuo 5 iki 8 proc. na-
mo kainos, tai pati technologija ne-
turi įtakos galutinei namo kainai.

Šiaudinis būstas laikomas ne 
tik šilčiausiu, bet ir atspariausiu 
ugniai. Pasak D.Surkio, prieš mė-
nesį Čekijoje pasauliniame šiaudi-
nių namų statytojų suvažiavime 
buvo pristatyti degumo tyrimai. 
Paaiškėjo, kad šiaudinės sienos tie-
sioginė liepsna nepajėgia įveikti 
120 minučių.

Lietuviai lėtapėdžiai
Lietuvoje siekiant propaguoti 

ekologišką būstą penkerius metus 
asociacijai teko užsiimti šviečia-
mąja veikla, rengti daug praktinių 
ir teorinių seminarų - dabar jie 
ėmė duoti rezultatų. „Dabar apie 
šiaudinius namus yra girdėję visi. 
O toliau šviečiamąją veiklą atlieka 
jau pastatyti šiaudiniai namai“, - 
D.Surkys teigia, kad susidomėji-
mas jais didėja. Vis dėlto jis pripa-
žįsta, kad šie tempai pernelyg lėti. 
Mes, turėdami tobulą statybinę 
medžiagą, jos panaudojame tik ne-
žymią dalelytę.
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REALYBĖ. Namai iš šiaudų nėra populiarūs Lietuvoje, nors šiaudai yra 
bene pigiausia statybinė medžiaga, be to, šalyje jos netrūksta
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Šiaudas geras ir namų statybose
Ekologiško ir jaukaus būsto iš šiaudų šalies gyventojai dar neatrado 

Gyventi sveikai, natūraliai, 
ekologiškai jau turi būti 
mokoma nuo vaikystės

Domantas SURKYS 
Šiaudinių namų statytojų asociacijos pirmininkas
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EPA-Eltos nuotr.


