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"Pastogės" aktualijos

 Atpigęs būstas skatina pirkti
Rygoje pigūs būstai parduodami labai 

greitai. Ypač jei jie yra prestižiniuose Latvi-
jos sostinės rajonuose. Šiandien vidutiniš-
kai tipinis butas Rygoje kainuoja 500 eurų 
(maždaug 1725 litai) už kvadratinį metrą. 
Pastaruoju metu tarp pirkėjų itin populiarūs 
ir namai, gana pigiai parduodami prestižiniais 
laikomuose Purciemo, Teikos, Pliavniekų, Zo-
litudės rajonuose.

Nuo rugsėjo aktyviau perkami butai, kurių 
kaina - 4�0 eurų (maždaug 1656 litų) už kva-
dratinį metrą. Tačiau jie turi atitikti tam tikrus 
reikalavimus. Butas, kuris patraukia pirkėją, 
paprastai yra ne pirmame ir ne pačiame aukš-
tutiniame daugiabučio aukštuose, taip pat ne 
kampiniuose gatvių atžvilgiu namuose.

Latvijos nekilnojamosios rinkos analitikų 
tvirtinimu, pastebima, kad kainos Rygoje dau-
giau nebekrenta. Vis dėlto neaišku, ar tai kainų 
dugnas, ar tik laikinai sustojęs jų kritimas.

Keis surinkimo tvarką

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės 
taryba ketina pakeisti sprendimo projektą, 
kuriuo būtų nustatyta, jog gyventojams miš-
rių atliekų išvežimo mokestis priklausytų nuo 
gyvenamo buto ploto.

Kaip pranešė savivaldybė, iki šiol namų gy-
ventojams sąskaitos už atliekų išvežimą skai-
čiuojamos vadovaujantis butuose deklaruotu 
gyventojų skaičiumi ir metine atliekų susikau-
pimo norma vienam gyventojui. Šiukšles suren-
kanti bendrovė “Kauno švara” pastebėjo, kad 
pastaruoju metu gyventojai bando gudrauti, 
išsiregistruodami iš buto ir taip siekdami mo-
kėti mažesnį mokestį už šiukšlių išvežimą. Per 
2006-2009 metus 9532 gyventojai pristatė pa-
žymas, kad išsiregistravo iš butų ir juose niekas 
negyvena. Tačiau paaiškėjo, kad juose vanduo 
ir elektros energija vis tiek naudojami.

Dėl tokių gyventojų poelgių per 2006-2009 
metų laikotarpį “Kauno švara” esą negavo 525,6 
tūkst. litų pajamų. Nedeklaruodami gyvena-
mosios vietos gyventojai apeina mokesčius, 
todėl kiti gyventojai, kurie sąžiningai moka 
mokesčius, kenčia, nes bendrovė didina pas-
laugų kainas.
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Daugiaaukščių namų 
savininkams, jų 
bendrijoms ir namų 
priežiūros įmonėms 
nenuvalytas sniegas 
nuo namo stogo ar 
nenudaužyti varvekliai 
gali kainuoti milijonus. 

Tačiau žiemą skaisčiau suži-
bus saulei ar stojus pavasariui 
staiga paaiškėja, kad nemažos 
dalies namų stogų nuvalyti laiku 
vis tiek nėra kam - tuomet ap-
lamdomos dešimtys automobilių, 
žalojami niekuo dėti praeiviai.

Gali tekti mokėti milijonus
Anot “Respubliką” konsulta-

vusio draudimo eksperto Neri-
jaus Giedraičio, pavyzdžiui, au-
tomobilių savininkams draudikai 
žalą atlygina tik tuomet, kai jų 
mašina yra apdrausta kasko 
draudimu.

“Visais kitais atvejais nuken-
tėjusysis pats turės bylinėtis su 
namų savininkais ar jį adminis-
truojančia įmone”, - tvirtino 
N.Giedraitis. Eksperto tvirtini-
mu, didžiausius pinigus incidentų 
kaltininkai būtų priversti mokėti 
tuomet, kai sužalojamas ar, dar 
blogiau, užmušamas žmogus.

“Tuomet žalos vertinimas 
yra labai individualus. Nelieski-
me to atvejo, kai užmuša žmogų 
- čia nuostoliai jau iškart galėtų 
būti vertinami milijonais. Ta-
čiau net ir lengvai sužalojus 
daug uždirbantį pilietį, pavyz-
džiui, bankininką, namų savi-
ninkams ar administratoriams 
irgi gali tekti plačiai atverti pi-
niginę. Jei, pavyzdžiui, žmogus 

per mėnesį uždirba šimtą tūks-
tančių ir dėl traumos negali 
dirbti kokius tris mėnesius, jo 
patirtą žalą patiems nesunku 
apskaičiuoti”, - sakė draudimo 
ekspertas.

Tačiau galimos rizikos kaina 
Lietuvoje, atrodo, vis dar nėra 
deramai įvertinama. Lietuvoje 
orai atšilo praėjusią savaitę. Tuo-
met ir prasidėjo - sniego nuoš-
liaužos masiškai lamdė mašinas, 
teko ir žmonėms. O bene didžiau-
sias incidentas įvyko Šiauliuose.

Pavojingas zonas 
derėtų aptverti

Kai praėjusį šeštadienį Šiau-
liuose nuo prekybos centro sto-
go nuslydusi sniego nuošliauža 
aplamdė 8 automobilius, į Šiau-

lių policiją kreipėsi 6 apgadintų 
mašinų savininkai.

Iš šių nukentėjusiųjų tik 
vienas automobilį buvo apdrau-
dęs kasko draudimu. Patirtos 
žalos žmonės dar negalėjo nu-
rodyti - teigė, kad nuostoliai pa-
aiškės suremontavus mašinas.

Pasak Šiaulių miesto savi-
valdybės vyresniojo specialisto 
civilinei saugai Vladimiro Čia-
pulio, kas ir kokio dydžio žalą 
privalės atlyginti nukentėjusie-
siems, greičiausiai bus nustaty-
ta per teismą.

Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Statybos sky-
riaus vedėjo Evaldo Vaičeliūno 
teigimu, už statinių techninės 
priežiūros nesilaikymą gali 
grėsti įspėjimas arba piniginė 
bauda nuo 200 litų iki 1 tūkst. 
litų. Jei nepriežiūra sukelia pa-
vojų paties statinio deformacijai 
ar net griūčiai, atsakingiems as-
menims gali būti skiriama 1-5 
tūkst. litų bauda.

Užsisakyti bokštelį, kuriuo 
pakilus prie daugiaaukščio namo 
stogo galima nudaužyti varve-
klius, Šiauliuose kainuoja 50 litų 
už valandą. Atvykimas miesto 
teritorijoje - nemokamas.

E.Vaičeliūno teigimu, dide-
lių nuostolių, kuriuos sukelia 
nuo stogų krintančios sniego 
nuošliaužos, galima išvengti ir 
aptveriant pavojingas zonas.

Klaipėdoje nukentėjo 
mergina

Savaitgalį uostamiestyje 
įvykęs incidentas, kai nuo pa-
čiame miesto centre stovinčio 
namo stogo nukritęs varveklis 
pataikė į galvą klaipėdietei ir ją 
sužalojo, privertė atsibusti vie-
tos valdininkus.

Pasak Klaipėdos miesto savi-
valdybės administracijos Staty-

bos leidimų ir statinių priežiūros 
skyriaus vedėjo Gedimino Po-
ciaus, prieš šio pastato savininką 
bus pradėtos administracinės 
procedūros, atliktas statinio tech-
ninis patikrinimas. Paskui bus 
sprendžiama, bausti jį ar ne.

G.Pociaus teigimu, iki šio 
įvykio uostamiesčio pastatų sa-
vininkams ir daugiabučių namų 
administratoriams užteko pro-
filaktiško perspėjimo, kad būti-
na atkreipti dėmesį į ant stogo 
besikaupiantį sniegą ir ant jo 

kabančius varveklius.
“Teko įspėti, tačiau bausti ne-

prireikė. Mieste būklė buvo pa-
kankamai normali. Tačiau po šio 
įvykio teks pasikalbėti kitaip”, - 
žadėjo valdininkas. Beje, įspėjimo 
sulaukė ir tiesiai prieš savivaldy-
bę įsikūrusio Lietuvos pašto Klai-
pėdos filialo administracija.

Šiais metais uostamiesčio 
ugniagesiams teko ne kartą nu-
mušinėti varveklius. Tačiau jie 
tai daro tik tada, kai šie kelia itin 
didelį pavojų. Pareigūnai prisimi-
nė, jog prieš 25 metus nuo vieno 
miesto daugiabučio nukritęs var-
veklis mirtinai sužalojo moterį.

Incidentas prie banko
Tuo tarpu alytiškiai juokau-

ja, kad prieš paliekant automo-

bilį, ypač jeigu jis ne pirmos jau-
nystės, vertėtų pasitikrinti, prie 
kokios įstaigos ar organizacijos 
jūs tai rengiatės padaryti. Pa-
matę prie “DnB Nord” banko 
Alytaus skyriaus sniego lavinos 
sumaitotą “Peugeot”, žmonės 
svarstė, kad kažkam iš tikrųjų 
pasisekė. Užpakalinio stiklo 
vietoje žiojėjo skylė, sumaitotas 
stogas ir priekinis stiklas. Nie-
kas net neabejojo, kad sniego 
lavinos kirtį patyrusio automo-
bilio savininkui bankas atseikės 
solidžią kompensaciją.

Vilniuje varveklis 
kliudė baltarusį

Sostinėje, kur viduržiemy 
daug ir intensyviai snigo, atšilus 
orams buvo užfiksuota nemažai 
nelaimių. Vilniaus apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
atstovės Dalios Petrauskienės 
tvirtinimu, sostinei juodžiausia 
diena buvo praėjęs penktadienis. 
Tuomet per dieną buvo sukne-
žinta apie 15 automobilių, nuo 
namo stogo krintantis varveklis 
sužalojo ir vieną žmogų.

“Tai atsitiko Jogailos gatvė-
je. 1987 m. gimimo Baltarusi-
jos piliečiui ant galvos užkrito 
varveklis. Netoliese buvę žmo-
nės iškvietė greitąją, nukentė-
jusysis buvo nuvežtas į ligoni-
nę. Suteikus pirmąją medicinos 
pagalbą, vėliau jis buvo paleis-
tas gydytis namuose”, - pasa-
kojo D.Petrauskienė. Anot jos, 
tai, galima sakyti, buvo tarp-
tautinis incidentas, dėl kurio 
pastatą prižiūrinti įmonė ar jo 
savininkai gali smarkiai nuken-
tėti finansiškai.

Parengė Sidas AKSOMAITIS, 
Darius ČIUŽAUSKAS,  

Valdas SVILAS,  
Vidmantas UŽUSIENIS

Atšilęs oras pažadino pavojus

IŠVADA. Atšilus orams praeiviai privalo būti atsargūs, kad nerūpestingų šeimininkų laiku 
nenudaužyti varvekliai kieno nors gyvenimo nepaverstų tragedija
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Sauliaus Venckaus nuotr.

Automobilių 
savininkams 
žalą draudikai 
atlygina tik 
tuomet, kai 
jų mašina yra 
apdrausta 
kasko draudimu

� Prieš 25 
metus nuo 
vieno miesto 
daugiabučio 
nukritęs 
varveklis 
mirtinai 
sužalojo moterį
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