
Taikos g. 75 – šis namas sublokuotas su kitu daugiabučiu gyvenamuoju namu, kuris renovuotas jau 
anksčiau. Sekdami puikiu pavyzdžiu ir šio namo gyventojai pareiškė norą atnaujinti savo daugiabutį. 
Viešųjų pirkimų būdu rangos darbų konkursą laimėjo Utenos statybos įmonė, kuri visus darbus vyk-
dė nuosekliai ir kokybiškai. Gyventojai namo išorei atnaujinti pasirinko ventiliuojamą fasadą su fibro-
cementinių plokščių apdaila. Džiugu, kad ir šiuo metu netoliese vyksta renovacijos darbai – jei ir toliau 
šioje gatvėje renovacija vyks tokiais tempais, tikimasi, kad ateis diena, kai visa Taikos gatvė puikuosis 
moderniais daugiabučiais gyvenamaisiais namais.

Vaižganto g. 68 – šis daugiabutis gyvenamasis namas daž-
nai susidurdavo su nuotekų sistemos gedimais ir netolygaus šil-
dymo problemomis – tai paskatino pradėti galvoti apie moder-
nizavimą. Žinoma, šio namo renovacijai įtakos turėjo ir gretimai 
esantys renovuoti daugiabučiai – matant šalia atnaujintus na-
mus, ir pačiam norisi modernesnio būsto, o jeigu dar kaimy-
nas pasidalija gerąja renovacijos patirtimi, dvejonių iš viso ne-
lieka. Daugiabučio namo fasadui atnaujinti gyventojai pasirinko 
daugiasluoksnes fasado šiltinimo plokštes su cemento pluošto 
plokštės apdaila – tai suteikia išties modernią, išskirtinę išvaiz-
dą. Nors šio namo renovacijos proceso pradžia buvo sudėtin-
gesnė (teko koreguoti investicinį planą didinant kainą, kad būtų 
nupirkti rangos darbai), preliminari naudingojo ploto 1 kv. m kai-
na išliko nedidelė, palyginti su kitų daugiabučių namų, kurių ran-
gos darbai buvo vykdomi panašiu laiku.

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Taikos g. 38, valdytoja yra bendrija, namo renovacijos darbus 
(pavedimo sutartimi) administravo UAB Utenos butų ūkis. Minėta bendrija turi labai aktyvų pirmininką. Jis rodė 
iniciatyvą atnaujinti daugiabutį gyvenamąjį namą, prasidėjus renovacijos procesui labai rūpestingai viskuo do-
mėjosi, nuolat bendravo ir dar kaimynus apie viską informavo – buvo puikus pagalbininkas. Neseniai sužino-
jęs, kad yra galimybė prie daugiabučio namo prisiskirti žemės, vienas iš pirmųjų pradėjo plačiai tuo domėtis.
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Patirties reikalaujantys 
procesai 

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. „Pirmiausia gyvento-
jai turi išreikšti pageidavimą reno-
vuoti savo gyvenamą daugiabutį“, 
– pažymėjo UAB Utenos butų 
ūkio direktorius Ignas Vaškelis. 
Pasak jo, gavus tokį pageidavimą 
UAB Utenos butų ūkio darbuoto-
jai organizuoja to namo gyventojų 
susirinkimą, kurio metu paaiški-
na ir papasakoja apie renovacijos 
procesą, atsako į visus gyvento-
jams kylančius klausimus. Išgirdę 
visą kompetentingai pateiktą in-
formaciją gyventojai gali nuspręs-
ti, ar savo daugiabutį atnaujinti, 
ar ne. Jeigu daugiau nei 50 proc. 
daugiabučio namo gyventojų su-
tinka ir pasirašo dėl atnaujinimo, 
atliekami kiti parengiamieji dar-
bai. „Gyventojai dažnai klausia, 
ar darbus atliks geri statybininkai 
ir kiek kainuos renovacija“, – sakė 
I. Vaškelis. Tačiau, pasak jo, UAB 
Utenos butų ūkis niekaip nega-
li lemti statybininkų pasirinkimo, 
nes statybos rangos darbų kon-
kursas skelbiamas viešųjų pirki-
mų būdu ir laimi ta statybų kom-
panija, kuri atitinka kvalifikacinius 
reikalavimus bei pasiūlo geriau-
sią kainą.

„Mes tik iš patirties galime pa-
sakyti, kiek vidutiniškai gali kai-
nuoti daugiabučio namo renova-
cija, nes kainą lemia labai daug 
veiksnių, kaip antai ar daugu-

Sėkminga renovacija – misija įmanoma (II)
Martynas VAINIUS

Lietuvoje iš viso yra renovuoti jau 4 509 daugiabu-
čiai gyvenamieji namai, šiuo metu atnaujinami dar 2 
508. Taigi netrukus šalyje bus renovuota daugiau nei 
7 000 daugiabučių. Utenos mieste jau atnaujintas 51 
daugiabutis gyvenamasis namas ir dar 12-os namų 
gyventojai išreiškė pritarimą renovuoti savo daugia-
butį kuo greičiau.

ma lauko durų ir gyventojų lan-
gų jau pakeisti iš senų medinių į 
naujus, ar juos visus reikės keis-
ti. Kokias lauko apdailos medžia-
gas gyventojai pasirenka, ar daug 
yra balkonų ir t. t.“ – dėstė UAB 
Utenos butų ūkio direktorius. Įdo-
mu tai, kad kaina priklauso netgi 
nuo namo dydžio. Kitaip sakant, 
kuo didesnis daugiabutis, tuo pa-
prastai vieno kvadratinio metro 
renovacijos kaina yra mažesnė. 
Orientacinė renovacijos kaina pa-
aiškėja parengus detalų daugia-
bučio namo renovacijos projektą, 
o galutinė tuomet, kai įvyksta vie-
šieji pirkimai darbams atlikti. „Ne-
svarbu, kokia įmonė atliks staty-
bų darbus – galime uteniškiams 
užtikrinti, kad tiek mes, tiek kitos 
daugiabučio atnaujinimo procesą 
prižiūrinčios institucijos pasirūpin-
sime atliekamų darbų kokybe“, – 
kokybiškos renovacijos reikalavi-
mus pabrėžė I. Vaškelis.

Adresas Taikos g. 38 Taikos g. 75 Aušros g. 35 Vaižganto g. 68
Statybos metai 1979 1986 1948 1973
Butų skaičius 40 40 6 60

Pasirašyta statybos 
rangos darbų sutartis 2020 12 15 2021 03 23 2020 12 08 2021 02 05

Gautas statybos 
užbaigimo aktas 2022 06 03 2022 06 07 2022 08 04 2022 08 29

Bendra investicijų 
suma rangos darbams 478 832,38 Eur 503 315,77 Eur 92 504,24 Eur 683 784,72 Eur

Valstybės parama 
rangos darbams 141 139,79 Eur 152 384,96 Eur 28 057,81 Eur 202 937,45 Eur

Gyventojų 
investicijų suma 337 692,59 Eur 350 930,81 Eur 64 446,43 Eur 480 847,27 Eur

Preliminari naudingojo 
ploto kv. m kaina 
(priklausomai nuo 

individualių investicijų)

151 Eur 164 Eur 209 Eur 154 Eur

Skaičiuojamosios 
energijos sutaupymas 

per metus
66 proc. 50 proc. 54 proc. 63 proc.

UAB Utenos butų ūkio direktorius 
Ignas Vaškelis: „Mes užtikriname, 
kad renovacijos darbai būtų atlikti 

kokybiškai.“

Vaižganto g. 68 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Taikos g. 75 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Taikos g. 38 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Aušros g. 35 – vienas iš senesnių daugiabučių gyvenamųjų namų Utenoje – 1948 m. statybos. Šis dau-
giabutis namas yra visai šalia Dauniškio ežero, prie pat gatvės. Nors renovacijos procesas kiek užtruko, 
rangovams pavyko pasiekti maksimalius tiek pastato estetinės išvaizdos, tiek sunaudojamos energijos su-
taupymo rezultatus. Prie šio namo šilumos sutaupymo prisideda ir seno šilumos punkto pakeitimas į naują. 
Šio namo gyventojai jau šią žiemą gali džiaugtis komfortiškumu ir sumažėjusiomis sąskaitomis už šildymą. 

Aušros g. 35 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

2022 m. vasarą nuo birželio pradžios iki rugpjūčio pabaigos Utenoje baigti renovuoti keturi daugiabučiai gy-
venamieji namai – Taikos g. 38, Taikos g. 75, Aušros g. 35, Vaižganto g. 68.

Apie kiekvieną objektą plačiau:

Žinoma, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) pagrindinis tikslas – didinti namų 
energinį efektyvumą, bet nereikėtų pamiršti, kad tokie namai ypač puošia miestą. Utenoje labiausiai išsi-
skiria Taikos gatvė, joje nuo renovacijos pradžios iki šių metų pabaigos daugiausia renovuotų daugiabučių 
namų – net 23 (tai skaičius atnaujintų daugiabučių namų, kurių renovacijos administratorė – UAB Utenos 
butų ūkis). Šių metų birželio mėnesį statybos užbaigimo aktai gauti Taikos g. 38 ir Taikos g. 75.


