
Taikos g. 66 – žinoma, kaip ir daugelio daugiabučių gyvenamųjų 
namų Taikos gatvėje, šio namo modernizaciją labiausiai paskatino 
gerieji renovacijos pavyzdžiai, esantys šalia. Kita svarbi priežastis, 
turėjusi įtakos renovacijai, – dažni nuotekų tinklų užsikimšimai. Tai 
gyventojams sukeldavo papildomų nepatogumų, tekdavo kviesti 
avarinę tarnybą. Šiuo metu ne tik modernizuota namo išorė, bet ir 
atliktas nuotekų sistemų atnaujinimas, šildymo ir karšto vandens 
inžinerinių sistemų modernizavimas, natūralios vėdinimo sistemos 
pertvarkymas ir kiti gyventojų nematomi, bet jaučiami darbai, kurie 
prisideda prie komfortiškesnio gyvenimo.

Įdomu tai, kad Taikos g. 66 – paskutinis renovacijos projektas, 
kuris baigtas įgyvendinti 2022 m. Nors šio daugiabučio gyvenamo-
jo namo statybos užbaigimo aktas dar nėra gautas, pačioje metų 
pabaigoje tarp užsakovo ir rangovo pasirašytas darbų priėmimo 
aktas bei pasižadėjimas, kad visas gerbūvis bus sutvarkytas 2023 
m. pavasarį. Statybos užbaigimo aktą planuojama gauti 2023 m. 
sausio mėnesį.

Taikos g. 24 – statybos rangos darbų nepavyko nupirkti iš pirmo karto – teko koreguoti investicinį 
planą didinant kainą. Gyventojai, suprantama, augančiomis kainomis nesidžiaugė, bet uteniškiai su-
pranta, kad jei daugiabutis namas nebus renovuojamas dabar, ateis laikas, kai kaina bus dar didesnė. 
Tiesa, keletas gyventojų buvo labai piktybiškai nusiteikę prieš renovaciją ir tuo metu, kai buvo atlieka-
mi rangos darbai, pateikė pretenzijų dėl galimų defektų. Pretenzijos buvo nepagrįstos, nes gyventojai 
ieškojo dar nebaigtų darbų defektų. Viešųjų pirkimų būdu rangos darbų konkursą laimėjo UAB Utenos 
butų ūkiui jau žinoma statybos įmonė. Kaip ir buvo tikimasi iš gerą vardą jau užsitikrinusių rangovų, jie 
su visais nesklandumais susitvarkė ir darbus atliko greitai bei kokybiškai. Tai jau ketvirtas jų įgyvendin-
tas renovacijos projektas Utenoje, o šiuo metu vykdomi dar keturi projektai.

Užpalių g. 88 – šis renovacijos projektas nebuvo lengvas. Pirmiausia užtruko statybos rangos dar-
bų pirkimas, nupirkti pavyko tik iš septinto karto. Tačiau pažymėtina, kad neprireikė didinti 2018 m. in-
vesticijų plane numatytos kainos, nors pirkimo procesas, trukęs apie metus laiko, įvyko 2021 m. kovo 
mėnesį. Rangovui, laimėjusiam viešųjų pirkimų konkursą, tai buvo nelengvas iššūkis. Statybos rangos 
darbai užtruko dėl ženklaus statybinių medžiagų kainų padidėjimo, kurį daugiausia lėmė COVID-19 
pandemija ir Rusijos karo veiksmai prieš Ukrainą. Iš tiesų reikia pagirti rangovą, kad įveikė visus sun-
kumus ir sėkmingai įgyvendino statybos rangos darbus už tokią nedidelę kainą, palyginti su to meto 
statybos kainomis. Dabar visi, važiuojantys nuo Sudeikių ar Užpalių pusės, atkreipia dėmesį į šį daugi-
abutį gyvenamąjį namą, kuris šioje miesto pusėje yra vienintelis modernizuotas. Tikimasi, kad šis dau-
giabutis namas taps geruoju pavyzdžiu, kuriuo paseks ir kiti.
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Renovacija – ilgas ir sudėtin-
gas procesas, kuris prasideda 
nuo gyventojų apsisprendimo 
modernizuoti savo daugiabu-
tį. „Pirmiausia yra rengiamas in-
vesticinis planas, jam turi pritar-
ti ir patvirtinti renovuojamo namo 
gyventojai“, – nuo ko prasideda 
daugiabučio namo modernizaci-
ja pristatė UAB Utenos butų ūkio 
direktorius Ignas Vaškelis. Pa-
sak jo, šis etapas paprastai už-
trunka apie 4–5 mėnesius. Gy-
ventojams pritarus, atliekamas 
techninio darbo projekto pirki-
mas viešųjų pirkimų būdu. Lai-
mėtojas jį parengia ir gaunamas 
statybos leidimas, tai užtrunka 
dar apie 6–8 mėnesius. „Galbūt 
kai kam gali atrodyti, kad kaimy-
nystėje stovintys daugiabučiai, 
statyti tais pačiais metais, yra 
vienodi, bet taip nėra. Kiekvie-
nas daugiabutis yra individualus 
ir kiekvienam reikia ruošti atskirą 
projektą, kad būtų gautas reno-
vacijos darbų statybos leidimas“, 
– sakė I. Vaškelis. Tuomet, pa-
sak daugelį daugiabučių namų 
administruojančios įmonės va-
dovo, viešųjų pirkimų keliu vyk-
domas rangos darbų pirkimas ir 
atliekami darbai. Sėkmingai at-
likus statybos darbus surašo-
mas daugiabučio statybos už-
baigimo aktas. Paprastai darbai 
užtrunka 14–18 mėnesių. Dar 
2–4 mėnesius. užtrunka valsty-
bės paramos gavimas bei kredi-
to ir palūkanų įmokų grafikų su-
darymas. Taigi visas renovacijos 
procesas dažniausiai tęsiasi nuo 
dvejų iki trejų metų. 

Pagrindinės renovacijos nau-
dos, kurias pajaučia kiekvienas 
atnaujinto daugiabučio namo gy-
ventojas: sumažėjusios sąskaitos 

Sėkminga renovacija – misija įmanoma (IV)
Martynas VAINIUS

Daugelis daugiabučių Utenoje skaičiuoja jau ke-
tvirtą ar penktą dešimtį metų ir anksčiau ar vėliau 
šių namų gyventojams (nes jie yra namo savininkai) 
iškils dilema – ką daryti: ar daugiabutį griauti, ar jį 
modernizuoti. Dėl suprantamų ir aiškių priežasčių 
daugeliu atvejų daugiabutį namą geriau renovuo-
ti, taip prailginant jo tarnavimo laiką dar keliems              
dešimtmečiams.

už šildymą; pagerėjusi estetinė 
išvaizda; padidėjusi nekilnojamo-
jo turto vertė; gražesnė gyvena-
moji aplinka ir pagerėjusi gyveni-
mo kokybė.

UAB Utenos butų ūkio darbuo-
tojai pastebėjo, kad uteniškiams 
priimti sprendimą dėl namo at-
naujinimo labiausiai padeda 
mieste matomi renovuoti namai 
ir artimųjų ar pažįstamų pasida-
lijimas patirtimi. Juk kiekvienas 
nori gyventi taupiau, gražiau ir 
komfortiškiau. 

„Jeigu ir Jūs nusprendėte da-
lyvauti atnaujinimo (modernizavi-
mo) programoje, nepriklausomai 
nuo to, ar mes administruoja-
me Jūsų daugiabutį namą, ar ne, 
kreipkitės ir mes padėsime tai 
įgyvendinti“, – pažadėjo I. Vaš-
kelis. Pasak jo, daugiau informa-
cijos apie renovaciją kiekvienas 
gali rasti bendrovės interneto tin-
klapyje utbu.lt arba „Facebook“ 
paskyroje UAB Utenos butų ūkis.

Adresas Užpalių g. 88 Taikos g. 24 Taikos g. 66

Statybos metai 1973 1977 1981

Butų skaičius 10 31 40

Pasirašyta statybos rangos darbų 
sutartis 2021 03 30 2021 07 01 2021 10 26

Gautas statybos užbaigimo aktas 2022 11 28 2022 12 23 Laukiamas

Bendra investicijų suma rangos 
darbams (eurais) 94 082,42 367 472,34 499 075,74 

Valstybės parama rangos darbams 
(eurais) 26 879,08 109 537,19 147 218,02 

Gyventojų investicijų suma (eurais) 67 203,34 257 935,15 351 857,72

Preliminari naudingojo ploto kv. m kaina 
(priklausomai nuo individualių investicijų) ~ 165,32 Eur ~ 149,36 Eur ~ 161,38 Eur

Skaičiuojamosios energijos 
sutaupymas per metus 47 proc. 60 proc. 58 proc.

2022 metų lapkričio–gruodžio mėn. baigti renovuoti dar trys daugiabučiai namai, esantys              
Užpalių g. 88, Taikos g. 24 ir Taikos g. 66.
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Baigti atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai gyvenamieji namai Utenos mieste 
2022 m.

Vaižganto g. 6
Vaižganto g. 34

Aušros g. 75
Taikos g. 13
Taikos g. 38
Taikos g. 75
Aušros g. 35

Vaižganto g. 68
Taikos g. 16
Taikos g. 8

Užpalių g. 79
Taikos g. 10
Užpalių g. 88
Taikos g. 24

Nuo 2015 iki 2022 metų Utenos mieste baigtas atnaujinti (modernizuoti) 51 daugiabutis                                             
gyvenamasis namas (gauti statybos užbaigimo aktai), kurių renovacijos procesą administravo 
UAB Utenos butų ūkis.

UAB Utenos butų ūkio direktorius 
I. Vaškelis: „Paprastai visas 

renovacijos procesas dažniausiai 
užtrunka nuo dvejų iki trejų metų.“

Užpalių g. 88 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Taikos g. 24 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po

Taikos g. 66 daugiabutis namas prieš atnaujinimą ir po
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