
Daugiabučio namo, esančio Taikos g. 10, statybos rangos darbų konkursą laimėjusi Zarasų statybos 
įmonė darbus pradėjo atlikti gerokai vėliau, nei buvo numatyta, bet rezultatas nudžiugino – rangos dar-
bus įvykdyti suspėta laiku, kaip suplanuota, o, kas svarbiausia tiek UAB Utenos butų ūkiui, kaip admi-
nistratorei, tiek gyventojams, rangovas darbus vykdė nuosekliai ir kokybiškai. Šio daugiabučio namo 
gyventojai džiaugiasi komfortiškesniu būstu – šilumą gali reguliuoti individualiai pagal savo poreikius.

Gyventojas POVILAS: „Apskritai renovacija yra labai teigiamas dalykas ir aš jai iš karto pritariau. Ne 
tik namas vizualiai pasikeitė, bet ir temperatūra mūsų dviejų kambarių bute visuomet siekia 20 laipsnių.“

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasaros pabaigos iki rudens pabaigos dau-
giausia renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų buvo Taikos gatvė-
je. Akivaizdu, kad šios gatvės gyventojai žavisi geraisiais pavyzdžiais, 
dėl kurių ir ryžtasi pokyčiams. Nors ir kaip nesinorėtų, dažniausiai dau-
giabučiame name atsiranda keletas gyventojų, kurie piktybiškai nusi-
teikę prieš renovacijos darbus – Taikos g. 16 nėra išimtis. Žinoma, kuo 
daugiau sulaukiama neigiamos reakcijos iš gyventojų, tuo sunkiau or-
ganizuoti darbus. Bet džiugu, kad dauguma Taikos g. 16-o namo gy-
ventojų visgi supratingi, žino renovacijos naudą – dėl to renovacijos 
projektas jau sėkmingai baigtas. Šio namo gyventojai, pagal atnau-
jintą programą nusprendė atsinaujinti ir laiptines, kad ne tik namo iš-
orė, bet ir vidaus bendrojo naudojimo patalpos – laiptinės – džiugintų 
akį. Šio daugiabučio namo rangos darbus vykdė Utenos statybų įmo-
nė, kuri rangos darbų konkursą laimėjo viešųjų pirkimų būdu. Džiugi-
na tai, kad darbai buvo atlikti laiku ir, žinoma, kokybiškai.

Gyventojas ROMUALDAS: „Aš esu patenkintas renovacija. Pir-
miausia, iš tiesų yra šilčiau. Mūsų namo fasadas pasikeitė neat-
pažįstamai ir, palyginti su šimtabučiu, esančiu šalia, dabar jis yra 
išskirtinis. Už 2 kambarių buto šildymą spalio mėnesį apskritai cen-
tus sumokėjome, kiek reikės mokėti už lapkričio mėnesį, net neži-
nau, bet tikrai nedaug bus.“

Daugiabučio namo, esančio Taikos g. 8, renovacijos proceso pabaiga buvo nelengva tiek adminis-
tratoriui, tiek rangovui. Artėjant renovacijos pabaigai, atsirado gyventojų skundų ir pretenzijų įvairioms 
institucijoms. Skundų pagrindą sudarė įvairūs atliekami ar neatliekami darbai. Žinoma, šių raštų nagri-
nėjimas ir objekto patikrinimas užėmė nemažai laiko, kol galiausiai paaiškėjo, kad dauguma pretenzi-
jų buvo nepagrįstos ir tik lėmė uždelstą statybos užbaigimo akto gavimą.

Gyventoja GENUTĖ: „Mano butas yra dviejų kambarių. Atlikus renovaciją aš vaikštau su trumpomis 
rankovėmis – temperatūra bute siekia 22–23 laipsnius. Už šildymą lapkričio mėnesį sumokėjau tik 26 
eurus, bet aš ir anksčiau nedaug už šildymą mokėdavau.“
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Užpalių g. 79 – dar vienas projektas, kurį sėkmingai įgyvendino viešųjų pirkimų būdu rangos darbų 
konkursą laimėjusi Utenos statybos įmonė. Rezultatu džiaugiasi ir gyventojai, ir UAB Utenos butų ūkis, 
kaip administruojanti įmonė. Anksčiau visai šalia šio namo buvo atnaujinamas kitas daugiabutis na-
mas, tad nenuostabu, kad ir kaimynystėje esančio daugiabučio gyventojai, matydami renovacijos nau-
dą, priėmė sprendimą atsinaujinti. Ir tai buvo atlikta sėkmingai.

Gyventoja ALDONA: „Mano butas yra kampinis, tai prieš renovaciją žiemos metu būdavo tik 15 
laipsnių šilumos. Turėdavau būti su veltiniais, kad nesušalčiau, o dabar temperatūra 19–20 laipsnių. 
Aš už dviejų kambarių buto šildymą lapkričio mėnesį sumokėjau tik 22 eurus, kai šalia esančiame ne-
renovuotame name gyvenantys pažįstami – daugiau nei 40 eurų.“

50 proc. ir daugiau        
siekiantys sutaupymai

Daugelis daugiabučių namų so-
vietmečiu buvo statomi greitai ir, 
švelniai tariant, aplaidžiai. Vyresni 
žmonės dar prisimena sklandžiu-
sias legendas apie tai, kad tas, kas 
vadovaudavo statybos darbams, iš 
sukombinuoto betono ir plytų labai 
greitai pasistatydavo namus sau. 
Dėl kokybės niekas nepersisten-
gė, nes buvo tikima, kad šie dau-
giabučiai statomi 30, daugiausia 
50 metų. Tačiau dabar matome, 
kad jie, aptvarkyti, aplopyti, pakeis-
tais langais, stovi ir skaičiuoja jau 
40-us, 50-us ar net 70-us metus. 
Natūralu, kad šie namai neatitinka 
jokių šiuolaikinių standartų, o ren-
giant energinio naudingumo sertifi-
katą, tiek butas, tiek visas namas 
būna įvertinami pačiais žemiau-
siais balais. Tokiu atveju bėgant lai-
kui atsiranda dvi alternatyvos: arba 
tą namą griauti ir jo vietoje statyti 
šiuolaikišką, arba jį rekonstruoti iš 
pagrindų. Lietuvoje pasirenkamas 
pastarasis variantas – jau atnaujin-
ta daugiau nei 7 000 daugiabučių, 
Utenoje – per 50.

„Iš tiesų svarbiausias sėkmingos 
renovacijos reikalavimas yra šilu-
mos sutaupymas“, – sakė daugia-
bučius namus administruojančios 
įmonės UAB Utenos butų ūkis di-
rektorius Ignas Vaškelis. Pasak jo, 
daugiabučio namo atnaujinimo pro-
ceso metu atliekami ne tik vizualiai 
matomi darbai, kaip šiltinimo me-
džiagos dengimas iš lauko, pamatų 
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„Pagal drabužį sutinka, pagal protą palydi“, – sako liau-
dies išmintis. Taip ir su daugiabučių namų renovacija, 
visi matome pasikeitimus išorėje, tačiau svarbiausi po-
kyčiai yra šildymo sąskaitose. Taigi šį kartą apie renova-
cijos naudą namų gyventojų kišenėms, taip pat ir gam-
tai, nes mažėjo CO2 emisija tiems daugiabučiams šildyti.

apšiltinimas, balkonų sutvarkymas, 
stiklinimas ir apšiltinimas, langų kei-
timas, bet ir tai, kas nematoma. 
Kaip antai, viena labiausių šilumai 
laidžių konstrukcijų yra daugiabučio 
stogas. Ant jo dedami parapetai, jis 
šiltinamas ir sandarinamas, taip už-
tikrinant maksimalų galimą šilumos 
sutaupymą. „Apskritai tik visų dau-
giabučio namo renovacijos pro-
cesų nuoseklus atlikimas sukuria 
bendrą šilumos sutaupymą, kuris 
siekia daugiau nei 50 proc.“ – pa-
brėžė I. Vaškelis. Pasak jo, svarbu 
darbus ne tik atlikti, bet ir juos at-
likti kokybiškai, todėl visus renova-
cijos procesus prižiūri UAB Utenos 
butų ūkio atstovai bei techninę prie-
žiūrą vykdanti įmonė ir jos atestuo-
tas techninis prižiūrėtojas..

Šį kartą pristatome šiuos atnaujintus (modernizuotus) daugiabučius namus: Taikos g. 16, Tai-
kos g. 8, Užpalių g. 79, Taikos g. 10. Su jais susiję skaičiai:

Kalbant apie daugiabučius gyvenamuosius namus, esančius 
Taikos g. 16, Taikos g. 8, Užpalių g. 79 ir Taikos g. 10, Utenoje, pir-
miausia, tai dideli namai, o renovacijos metu tai yra svarbu, turint 
galvoje energijos suvartojimą. Kuo didesnis namas, tuo daugiau 
sutaupoma miesto daugiabučiams namams teikiamos energijos.

Adresas Taikos g. 16 Taikos g. 8 Užpalių g. 79 Taikos g. 10
Statybos metai 1976 1978 1976 1978
Butų skaičius 60 60 30 30

Pasirašyta statybos 
rangos darbų sutartis 2021 05 27 2021 03 25 2021 08 06 2021 06 16

Gautas statybos 
užbaigimo aktas 2022 08 31 2022 10 13 2022 11 09 2022 11 14

Bendra investicijų 
suma rangos darbams 575 497,29 Eur 597 000,00Eur 367 580,61 Eur 340 539,04 Eur

Valstybės parama 
rangos darbams 166 837,86 Eur 174 997,80 Eur 109 918,31 Eur 98 811,22 Eur

Gyventojų 
investicijų suma 408 659,43 Eur 422 000,20 Eur 257 662,30 Eur 241 727,82 Eur

Preliminari 
naudingojo ploto 1 kv. 
m kaina (priklausomai 

nuo individualių 
investicijų)

~ 137 Eur ~ 138 Eur ~ 166 Eur ~ 154 Eur

Skaičiuojamosios 
energijos sutaupymas 

per metus
50 proc. 70 proc. 62 proc. 57 proc.

UAB Utenos butų ūkio direktorius 
Ignas Vaškelis: „Renovuoti 

daugiabučiai namai sutaupo 
daugiau nei 50 proc. šilumos.“

Taikos g. 16 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po Taikos g. 8 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Užpalių g. 79 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Taikos g. 10 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po


