GYVENTOJAI RAGINAMI DALYVAUTI DAUGIABUČIŲ MANŲ RENOVACIJOS
PROGRAMOJE
Apie daugiabučių namų renovacijos galimybes su Druskininkų savivaldybės
vadovais ir specialistais diskutavo liepos 17 dieną Druskininkų savivaldybėje apsilankę
Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas ir Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros
direktorius Valentinas Petkūnas. Pastarosios agentūros atstovai liepos 26 dieną ta pačia tema
kalbėjosi ir su daugiabučių namų gyventojų atstovais.
Susitikimo su Aplinkos ministru metu buvo išsakytos Druskininkų savivaldybei
aktualios daugiabučių namų atnaujinimo problemos. Kalbėta apie tai, ką bendromis jėgomis galima
padaryti, kad griečiau pajudėtų daugiabučių namų renovacijos reikalai. Ministras G.Kazauskas
akcentavo, kad apie būsto atnaujinimo galimybes būtina kuo daugiau diskutuoti su pačiais
gyventojais. „Reikia išaiškinti žmonėms, kad būsto renovavimas yra naudingas ne kam nors kitam,
o jiems patiems – tai jų pačių sąskaitos už šildymą po renovacijos ženkliai sumažėtų,“ – sakė
ministras.
Kaip sakė meras R.Malinauskas, tiek Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros, tiek
Aplinkos ministerija yra geranoriškai nusiteikę ieškoti įvairių būdų, kaip atnaujinti senos statybos
namus ir spręsti iki šiol buvusias daugiabučių namų renovacijos problemas, dėl kurių šalyje iki šiol
namų renovuota labai mažai.
Susitikimo su Aplinkos ministru Gediminu Kazlausku ir Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros direktoriumi Valentinu Petkūnu aptartos ir galimybės Druskininkuose namus atnaujinti
kvartalais, tokiu būdu ne tik mažinant gyventojų išlaidas už šildymą, bet ir sukuriant jaukią
daugiabučių namų aplinką su naujomis erdvėmis vaikams, atnaujintomis automobilių stovėjimo
aikštelėmis, rekonstruotais apšvietimo tinklais. „Druskininkuose yra tikrai nemažai namų, kurie
prašyte prašosi renovacijos, yra didelis šilumos suvartojimo skirtumas, o vieno kvadratinio metro
šildymo kaina netgi šalia esančiuose daugiabučiuose namuose skiriasi du ir daugiau kartų. Taigi
prioritetas, parenkant namus renovacijai, o ir pačių žmonių suinteresuotumas turėtų būti didžiausias
ten, kur daugiausia sunaudojama šilumos, - sakė R.Malinauskas.
Liepos 26 dieną Druskininkų savivaldybės iniciatyva organizuotas susitikimas su
daugiabučių namų gyventojais, administratoriais ir bendrijų pirmininkais. Susitikime dalyvavo
savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, administracijos direktorius Linas Urmanavičius,
Socialinės paramos ir Ūkio skyriaus specialistai, bendrovės “Druskininkų butų ūkis” atstovai. Būsto
ir urbanistinės plėtros agentūros specialistai pristatė daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programą, pateikė geros praktikos pavyzdžių, aptarė projekto finansavimo,
administravimo klausimus. Gyventojams buvo išsamiai pristatyta numatoma savivaldybės pagalba,
rengiantis daugiabučių atnaujinimo projektų įgyvendinimui. Daug dėmesio skirta klausimui apie
Valstybės paramą gyventojams, turintiems teisę į kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį,
kalbėta apie kreditavimo aktualijas.
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros atstovė Lina Balčiūnienė pasakojo, kad
Valstybė remia energinį efektyvumą didinančias priemones: šildymo, karšto ir šalto vandens
sistemų pertvarkymą ir keitimą, ventiliacijos sistemų pertvarkymą, įrengimą, stogo apšiltinimą, taip
pat ir naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą), fasado sienų šiltinimą,
balkonų (lodžijų) įstiklinimą pagal vieningą projektą, lauko durų keitimą, langų ir lauko durų
keitimą, rūsio perdangos apšiltinimą, liftų kapitalinį remontą ir keitimą. Taip pat gali būti remiamas
ir kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų, elektros instaliacijos,
priešgaisrinės saugos įrenginių, ventiliacijos sistemos) keitimas ar pertvarkymas.
Anot Linos Balčiūnienės, atnaujinus daugiabutį, apie 50 proc. mažėja sąskaitos už
šildymą, apie 20 - 40 proc. didėja buto vertė, likvidumas, gerėja komforto sąlygos – butuose

temperatūra pakyla vidutiniškai 2 laipsniais, taip pat didėja pastatų ilgaamžiškumas ir socialinė
aplinka, mažėja oro tarša.
Jeigu gyventojai ketina atnaujinti daugiabutį, kuriame jie gyvena, pirmiausia reikia
parodyti iniciatyvą dėl namo atnaujinimo projekto, organizuoti susirinkimą ir priimti sprendimą dėl
investicijų plano parengimo, įvertinti namo energinį naudingumą ir nustatyti, kokias energinį
efektyvumą didinančias priemones reikia įgyvendinti (tai turi padaryti specialistai). Tuomet teks
parengti namo atnaujinimo projektą, sušaukti būsto savininkų susirinkimą, kurio metų turi būti
priimtas sprendimas įgyvendinti investicijų planą ir pasirinkti rangovą. Na, o kai būsto savininkai
patvirtins investicijų planą, beliks pradėti namo atnaujinimo darbus.
Susitikimo metu ne tik pristatyta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programa, bet ir atsakyta į gyventojų keliamus klausimus, savo patirtimi dalijosi renovuotų
Viečiūnuose ir Šiltnamių gatvėje esančių daugiabučių namų atstovai. Būsto ir urbanistinės plėtros
agentūros atstovai pažadėjo gyventojams suteikti galimybę patiems pažiūrėti kituose miestuose
renovuotus namus ir pabendrauti su jų gyventojais, jiems bus organizuotos nemokamos ekskursijos.

