Butų ūkio veikla 2016m.
UAB“Švenčionių švara“ butų ūkio padalinys aptarnauja 102 namus, kurių bendras plotas yra
134842 kv. m.
 Švenčionėliai – 45 namai (65659 kv.m.)
 Švenčionys – 55 namai (67610 kv.m.)
 Strūnos k. - 2 namai (1573 kv.m.)
Didžiausia problema administruojant daugiabučius namus yra labai bloga šildymo sistemų
būklė, pasenę vandentiekio, bei kanalizacijos ir nuotekų vamzdynai.
Kalbant apie šildymo sistemas, reikia pabrėžti, kad daugiabučių namų šilumokaičiai yra apie
15 metų senumo (tarnavimo laikas iki 8 metų). Užtikrinant tinkamą jų darbą, reikia juos plauti ne
rečiau, kaip kartą per 4 metus. Neturint tinkamos įrangos buvo tik imituojamas šilumokaičių
plovimas, todėl nusipirkome tinkamą įrangą, kuri plauna sistemas naudojant specialius reagentus,
kurie tirpdo susikaupusias nuosėdas. Nors plovimai turi būti vykdomi ne kūrenimo sezonu, buvome
priversti sudaryti plovimo grafikus ir vykdėme plovimus visą žiemą, nes sulaukdavome skundų iš
gyventojų dėl per žemos temperatūros butuose arba dėl karšto vandens nepakankamos
temperatūros.
Tinkamai plaunant sistemas paaiškėjo, kad daugelis šilumokaičių yra kritinės būklės, todėl
kai kuriuose namuose teko juos pakeisti. Kadangi šilumokaičiai yra namų priklausiniai, todėl jie
buvo keičiami panaudojant namų kaupiamąsias lėšas, gavus gyventojų sutikimą.

Iki 2017m. vasario mėn. buvo praplautos 22 namų sistemos, pakeisti 5 šilumokaičiai, 1
šildymo siurblys, 3 vandens siurbliai, 4 šildymo sistemų pavaros, 5 vandens vožtuvai, 4 vandens
sistemų pavaros, 2 atbuliniai vožtuvai, 2 apsauginiai vožtuvai.
Daug rūpesčių sudaro gyventojai, kurie savavališkai (nesuderinę) darydami remontus
butuose, perdaro šildymo sistemas pakeisdami vamzdžių diametrus, tuo sustabdydami viso namo
šildymo sistemos cirkuliaciją. Taip atsitiko ir Taikos g. 10 name, Švenčionyse,kur visą mėnesį teko
šalinti gyventojų sukeltas problemas. Problema buvo išspręsta net 3 kartus padidinus cirkuliacinio
siurblio galingumą ir pakeitus beveik visus sistemos vožtuvus.
Turėjome ir diversijos atvejį, Taikos g.15 Švenčionyse, kai žiemą, savaitės bėgyje, naktimis,
3 kartus buvo piktybiškai nukerpami valdymo sistemų daviklių laidai ir namas buvo paliekamas be
šilumos. Valdikliai priklauso šilumos tiekėjui, todėl kiekvieną kartą buvo jiems pranešta. Šilumos
tiekėjai valdiklį pakeitė, o pretenzijų nepareiškė.

Taip pat apgailėtinoje būsenoje yra ir nuotekų bei kanalizacijos vamzdynai. Dėl senumo ir
nepriežiūros, daugumos namų, vamzdynai yra sutrūkinėję arba užsinešę nuosėdomis, dėl kurių
sumažėjo pratakumas. Gyventojai nevengia mesti į kanalizaciją ir draudžiamų daiktų, tokių kaip
pampersai, skudurai, bei kiti daiktai, kurie užkemša vamzdynus. Gyventojai yra nuolat įspėjami dėl
netinkamo kanalizacijos vamzdynų naudojimo, bet situacija negerėja, todėl periodiškai tenka šalinti
avarines situacijas dėl užkimštų kanalizacijos vamzdžių.

Taip pat keičiami sutrūkę lietaus nuotekų vamzdžiai (Taikos g 11A, Švenčionys):

Keičiami ir avariniai kanalizacijos vamzdžiai (Švenčionėlių g 30, Švenčionys)

Vamzdynų problema išlieka ir iki šiol renovuotuose namuose, kadangi buvo renovuojami tik
namo fasadai ir stogai. Vamzdynai likę seni, todėl tenka šalinti avarines situacijas dėl trūkusių
vandentiekio vamzdžių butuose, kai jau užpilami butai (Vilniaus g. 12B, Švenčionys)

Be privalomų darbų, UAB „Švenčionių švara“ butų ūkio padalinys teikia ir paslaugas
gyventojams, siekiant išvengti avarinių situacijų. Dažniausiai prašoma pagalbos keičiant įvadinius
vandentiekio čiaupus, kadangi reikia uždaryti vandens padavimą visame name.
Taip pat dirbami papildomi darbai aptarnaujant ir socialinius būstus, kuriuose gyvena
socialiai remtini asmenys. Dažniausiai atliekami darbai, tai elektros gedimai, dūmtraukių priežiūra
ir kiti smulkūs remontai.
Senų čiaupų keitimas socialiniame būste Švenčionėlių g. 30, butas Nr. 313, Švenčionys

Visgi opiausia problema yra daugiabučių namų stogai. Neskaitant jau renovuotų namų,
blogos būklės stogai yra beveik visuose administruojamuose namuose arba jų dalyse. Dažniausiai,
tai sutrūkinėjusios hidroizoliacinės dangos, sutrūkinėję ir ištrupėję ventiliacijos kaminai, vėjo
nuplėštos skardos, nukritusios vėjalentės, smala ar kitais produktais užlieti vandens nutekėjimo
latakai.
Ši problema sunkiai sprendžiama dėl to, kad reikalauja nemažų išlaidų, kadangi stogo darbai
ir medžiagos yra gana brangūs. Galima būtų prašyti namo gyventojų naudoti sukauptas lėšas, bet
dėl nedidelių sukauptų lėšų sumų problema išlieka, nes lėšos kaupiamos tik nuo 2016 metų sausio
mėn. , todėl jų dažniausiai nepakanka.
Darbai, kurie nereikalauja investicijų vis dėlto atliekami. Naujai pritvirtinamos sienų
skardos, uždengiami ventiliacijos kaminai ir valomi nuotekų latakai. Nusistovėjus sausiems orams
bus remontuojami ir ištrupėję ventiliacijos kaminai.
Taikos g. 14, Švenčionys stogo būsena iki tvarkymo:

Taikos g. 14, Švenčionys stogo būsena po tvarkymo:

Butų ūkio padalinio vadovas
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