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Utenoje atnaujintas 51 
daugiabutis 

Daugiabučio gyvenamojo 
namo renovacijos projekto gali 
imtis namo bendrija arba daugi-
abutį administruojanti įmonė, kai 
didžioji dauguma to daugiabučio 
gyventojų pritaria namo atnaujini-
mui. Utenos mieste UAB Utenos 
butų ūkis iš viso administruoja 
277 daugiabučius gyvenamuo-
sius namus. „Nuo renovacijos 
pradžios iki šių metų pabaigos 
mes sėkmingai įgyvendinome 51 
daugiabučio gyvenamojo namo 
atnaujinimo projektą“, – pažymėjo 
UAB Utenos butų ūkio direktorius 
Ignas Vaškelis. Pasak jo, pirma-
sis baigtas projektas buvo dau-
giabutis, esantis Utenos mies-
to centre, Maironio g. 13, kurio 
statybos užbaigimo aktas gautas 
2015 m. gegužės 15 d. Pirmai-
siais metais uteniškiai buvo at-
sargūs ir laukė pirmųjų kregždžių: 
o kaip jiems pavyks su renovaci-
ja? „Po daugelio sėkmingų reno-
vacijos projektų ir teigiamų atsilie-
pimų džiaugiamės, kad Utenoje 
gyventojų susidomėjimas reno-
vacija didėja“, – sakė I. Vaškelis. 
Pasak jo, žvelgiant į 2022-uosius, 
galima pasidžiaugti, kad nuo re-
novacijos pradžios būtent šiais 
metais bus daugiausia baigtų at-
naujinti daugiabučių gyvenamųjų 
namų – 14, taip pat 12-os daugi-
abučių gyvenamųjų namų gyven-
tojai priėmė sprendimą moderni-
zuoti savo būstą ir dalyvauja IX 
etapo kvietime. Šiam etapui jau 

Sėkminga renovacija – misija įmanoma (I)
Martynas VAINIUS

Lietuvių liaudies patarlė sako: 
„Šaukštas deguto statinę medaus 
sugadina.“ Galima atlikti dešimtis 
daugiabučių namų renovacijų sė-
kmingai ir pagyrų negirdėti, lyg taip 
ir turėtų būti. Tačiau dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių stringantys vieno 
daugiabučio renovacijos darbai gali 
nubraukti prieš tai sėkmingai reno-
vuotų dešimties daugiabučių isto-
riją. Šį kartą – apie sėkmės istorijas 
renovuojant daugiabučius gyvena-
muosius namus Utenoje be pagraži-
nimų, su juose gyvenančių žmonių 
komentarais ir konkrečiais skaičiais.
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Vaižganto 
g. 6 1969 85 2020 10 

22
2022 01 

11 728 310,01 218 693,84 509 616,17 135 60 

Vaižganto 
g. 34 1976 30 2021 01 

19
2022 02 

10 318 424,72 92 783,14 225 641,58 144 58 

Taikos 
g.13 1983 20 2020 07 

28
2022 05 

05 207 536,03 61 752,69 145 783,34 212 64

Aušros g. 
75 1974 37 2020 02 

02
2022 03 

04 684 225 203 969,7 480 255,30 212 74

ruošiami investici-
niai planai ir per ke-
lis mėnesius bus 
pristatomi gyvento-
jams derinti.

Per 2022 m. pir-
mąjį pusmetį Utenoje baigti reno-
vuoti 4 daugiabučiai gyvenamieji 
namai – Vaižganto g. 6, Vaižganto 
g. 34, Aušros g. 75 ir Taikos g. 13. 

Iš šių renovuotų daugiabučių 
skaičių galime daryti keletą iš-
vadų: pirmiausia, rangos darbai 
trunka nuo metų iki dvejų, tam 
daugiausia įtakos turi viešuosius 
pirkimus laimėjusio rangovo atsa-
komybė tinkamai ir laiku vykdyti 
visus numatytus atnaujinimo dar-
bus. Antra: renovuoti namai skai-
čiuojamosios energijos sutaupo 
daugiau nei 50 proc. per metus.

Kiekvieno daugiabučio gyvena-
mojo namo atnaujinimo kainą le-
mia pasirinktas fasadas, inžine-
riniai sprendimai ir kiti gyventojų 
priimti individualūs sprendimai.

Aušros g. 75 daugiabutis gyvenamasis namas mieste yra labiau-
siai atkreipiantis dėmesį. Tai – pirmasis renovuotas devynaukštis 
mieste, strategiškai patrauklioje vietoje – miesto centre, visai ša-
lia Dauniškio ežero. Atkreiptinas dėmesys į gyventojų išsirinktą iš-
skirtinį fasado dizainą, kuris džiugina praeivius ir namo gyventojus.

Gyventoja NIJOLĖ: „Renovacija esame labai patenkinti ir netgi di-
džiuojamės tuo, kaip dabar atrodo mūsų išskirtinis pastatas. Statybi-
ninkai buvo kultūringi, jiems jokių pretenzijų neturiu. Apskritai, labai 
gerai, kad atnaujinome daugiabutį, nes ne tik vaizdas iš lauko pasikei-
tė, bet ir jaučiasi mažesnės sąskaitos už šildymą.

Aušros g. 75 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

„Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Vaižganto g. 6, gyventojus renovuoti savo namą paskati-
no šalia esantys gerieji pavyzdžiai – Vaižganto g. 8, 16, 18“, – pažymėjo I. Vaškelis. Pasak jo, einant 
pro šalį neįmanoma nepastebėti šio namo dėl išskirtinio dizaino balkonų stiklinimo, kas suteikia dar 
modernesnę išvaizdą.

Gyventojas KAZIMIERAS: „Iš tiesų abejojau dėl renovacijos, man atrodė nepatikimai plastikiniai langai 
ir durys, norėjosi medžio, bet dabar esu patenkintas. Daug šilčiau viduje, balkonai atnaujinti labai gerai ir 
gražiai. Ir statybininkams jokių nusiskundimų neturėjome, darė ir padarė kaip reikia.“

Vaižganto g. 6 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Taikos g. 13 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Kad ir kaip paradoksalu, bet gali būti, kad šalia esančius gyvenamuosius daugiabučius namus gali atnau-
jinti skirtingi rangovai. Kiekvienas daugiabutis namas skirtingas – jam sudaromas atskiras renovacijos pro-
jektas, skelbiamas viešasis pirkimas, kurį laimi mažiausią kainą pateikęs rangovas. Viešieji pirkimai vyksta 
stengiantis gyventojams užtikrinti pačią mažiausią rangos darbų kainą, o kokybiškas darbų atlikimas prižiū-
rimas. „Kai kurie rangovai dalyvaudami konkursuose apsiskaičiuoja ir nesugeba užbaigti visų suplanuotų 
darbų. Pavyzdys – Taikos g. 13 daugiabučio namo gyventojai, kurie ypač pajautė, kad renovacija sudėtin-
gas procesas“, – pasakojo I. Vaškelis. Anot jo, su pirmuoju rangovu statybos rangos darbų sutartis pasira-
šyta 2020-07-28, rangovui bankrutavus, 2021-03-10 sutartis nutraukta. Su nauju rangovu sutartis pasira-
šyta 2021-05-04, jis projektą užbaigė sėkmingai – 2022 m. gegužės 5 d. gautas statybos užbaigimo aktas. 
Taip pat svarbu žinoti, kad rangovų parinkimo UAB Utenos butų ūkis niekaip negali lemti.

Gyventoja REGINA: „Dėl renovacijos dvejojome – visi namo gyventojai atnaujinimui pritarė tik iš 
trečio karto. Bet dabar esu visai patenkinta. Gyvenu pirmame aukšte, taigi anksčiau pas mane iš tie-
sų buvo šalta, o dabar ne tik iš lauko vaizdas patrauklus, bet ir viduje šilčiau. Pas mus buvo bėdų su 
pirmaisiais statybininkais, mano požiūriu, jie nedirbo – susirinkdavo 10 val. į darbą, o 16 val. jau jų ne-
bebūdavo. O kai darbus pradėjo kiti statybininkai ir dirbo daugiausia ukrainiečiai, buvome labai paten-
kinti jų darbu nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro ir net savaitgaliais. Jie dirbo ir greitai ir tvarkingai.

Vaižganto g. 34 – dar vienas namas, džiuginantis modernia išvaizda šioje gatvėje. „Pradėjus darbus 
šiame name, rangovams teko susidurti su keletu gyventojų, kurie buvo kategoriškai nusiteikę prieš re-
novaciją, tačiau, mūsų žiniomis, šiuo metu gyventojai džiaugiasi atliktais darbais“, – sakė UAB Utenos 
butų ūkio vadovas.

Gyventoja LAIMUTĖ: „Aš pritariau renovacijai nuo pat pradžių. Visus darbus meistrai atliko puikiai, 
pasikeitė ne tik namo vaizdas, bet ir švara. Apskritai, tiek aš, tiek visi namo gyventojai atliktais atnauji-
nimo darbais esame labai patenkinti. Dabar galime reguliuotis radiatorius – aš už spalio mėnesio dvie-
jų kambarių buto šildymą sumokėjau 10 eurų.

UAB Utenos butų ūkio direktorius 
Ignas Vaškelis sakė, kad Utenoje jau 

renovuotas 51 daugiabutis namas
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Vaižganto g. 34 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po


