
Natūralus procesas  
beveik nevyksta
Labai nedaug daugiabučių bendrijų ar 
iniciatyvinių grupių pasinaudoja papil-
domomis vėdinimo galimybėmis: sieni-
niais mini rekuperatoriais ar priverstine 
ventiliacija. Juos galima suprasti: visa tai 
kainuoja, o reikalingumas ne kiekvie-

nam žmogui akivaizdus. Senas būdas 
vėdintis praveriant langą vis dar valdo.

Pravėrus langą, į patalpas patenka 
oro, kuris, sušilęs ir prisirinkęs mū-

sų pačių, mūsų keturkojų augintinių, 
kambarinių augalų, džiūstančių skalbi-
nių ir verdančių puodų išskiriamos drė-
gmės, veikiamas fizikos dėsnių, savai-
me pasišalina per natūralaus vėdinimo 
šachtas. Na, bent jau turėtų pasišalinti. 

Tačiau tai toli gražu ne visada pa-
vyksta, mat senosios statybos daugia-
bučiuose net iš tos nedidelės gyvento-

jams paliktos ventiliacijos kartais tebū-

na likęs tik šnipštas. Natūralaus vėdi-
nimo šachtos būna nevalytos nuo pat 
namo pastatymo, ten būna prikritę sta-
tybos šiukšlių, plytų, paukščiai susisukę 
lizdus. O pasitaiko ir taip, kad patys gy-

ventojai sąmoningai ar tiesiog nesuvok-

dami, ką daro, išardo ar užkemša vėdi-
nimo angas, siekdami pasididinti būsto 
plotą savo ir kaimynų sveikatos sąskaita.

Mažosios bendrijos „Domus tuta“ 
meistrai, renovuojant daugiabučius at-
liekantys kaminų ir vėdinimo šachtų 
valymo darbus, galėtų papasakoti ne-

mažai istorijų, ko ten galima rasti... Te-

gu tai – dar ne Stepheno Kingo dulkių 
monstriukai, bet jau nedaug tetrūksta.

Kanalus valyti būtina
Jeigu renovacijos projekto sąmatoje ne-
numatyta lėšų papildomai ventiliacijai, 

patartina bent jau pasirūpinti, kad bū-

tų kuo geriau išvalytos ir net išdezin-

fekuotos esamos natūralaus vėdinimo 
šachtos. Išties, jei namas senesnis kaip 
10 metų, jas išvalyti būtina.

Atvažiavę vyrukai užsikars ant sto-

go, užeis į kiekvieną butą, jei reikia ir 
yra kaip – net tarp aukštų sienose išur-
bins skyles ten, kur namo konstrukci-
joje numatyta vertikali vėdinimo anga. 
Padarys viską, kad pasiektų kuo toliau 
ir kuo nuodugniau išvalyti. Turbininės 
mašinos, kuriomis valomos šiuolaikinės 
apskritų kanalų vėdinimo sistemos, čia 
netinka. Mat kiekviena senosios staty-

bos šachta yra, galima sakyti, tikra indi-
vidualybė. Jos kartais vinguriuoja, kar-
tais turi netikėtų ir neplanuotų iškyšų, 
o kur dar namą stačiusių statybininkų 
nerūpestingai palikti skiedinio kaubu-

riai ir gelžbetonio armatūros žiedai... 
Bet koks mechaninis antgalis čia kaip-

mat užstrigs. Taigi telieka rankų darbas. 
„Vėdinimo sistemą senos statybos 

namuose valome šepečiais ir žeberklais, 
kaip senovės kaminkrėčiai, – pasakoja 
MB „Domus tuta“ specialistas Vaidas 
Stepšys. – Tai ir yra mūsų išskirtinu-

mas: dažnam namui pagal individua-
lų projektą net specializuotus įrankius 
užsakome pagaminti. Jais ir pasiekiame 
visus užkaborius“.

Ko dažniausiai randa valytojai? Dul-
kės ir voratinkliai – „klasika“. Egzotiš-
kiau, bet irgi neretai aptinkama paukš-
čių lizdų, išmatų, išsiritusių jauniklių 
kiaušinių kiautų, kartais net pačių 
paukščių gaišenų. Yra tekę rasti žiur-
kių lizdų.

„Į vėdinimo šachtas iš gyventojų 
butų migruoja pelėsiai ir dulkėse besi-
veisiantys mikroorganizmai, – dalijasi 
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Senosios statybos 
daugiabučių renovacija 
po truputį kruta į 
priekį. Dažniausias 
atnaujinamo namo 
fasado šiltinimo 
būdas – aplipinti jį 
putplasčiu ir nutinkuoti. 
Šitaip siekiama 
termoizoliacijos ir 
sandarumo. O kaipgi 
tada vėdinama?

Į
vilktas į sandarų polistireninio put-
plasčio, nutinkuoto garams nelai-
džiu tinku, kiautą, žvelgiantis į pa-

saulį sandarių plastikinių langų aki-
mis, namas tam tikra prasme pavirsta 
termosu. Šiluma neprarandama, tas 
tiesa, bet nepašalinama ir perteklinė 
patalpų oro drėgmė. Be to, į vidų ne-

turi kaip patekti grynas oras iš išorės, 
kuris anksčiau nekliudomas įsigauda-
vo į patalpas per nedidelius natūralius 
sovietinės statybos nesandarumus.
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Namų 
dulkėse gyvena 
420 mikrometrų 

dydžio dulkių erkutės. 
Jos ir jų veiklos produktai 
yra stiprūs alergenai, jiems 

itin jautrūs bronchine 
astma sergantys 

žmonės.

Būna piliečių, kurie, išgriovę ventiliacijos nišą, 
pasididina prieškambarį ir... palieka be vėdinimo visas 
pirmajame aukšte esančias komercines patalpas.

Penktajame aukšte pašalinta pertvara tarp koridoriaus 
ir virtuvės paliko be vėdinimo visų keturių žemiau 
esančių butų gyventojus.
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patirtimi V. Stepšys. – Ypač jie mėgsta 
tai daryti vasarą, kai patalpose vėsiau nei 
lauke. Iš ten, atėjus šildymo sezonui, jie 
nukeliauja pas kaimynus ir pamažu pa-
plinta po visą pastatą“.

Visą tą gėrį išgriebus ir iššveitus šachtos 
sieneles, tikrai pravartu jas išdezinfekuoti. 
„Tam naudojamas žmonių sveikatai ne-

kenksmingas patentuotas dezinfektantas 
biocidas, – sako V. Stepšys. – Vėdinimo 
šachtų sienelės apdorojamos nuo žmo-

gaus sveikatai kenksmingų mikroorganiz-
mų (pelėsio, virusų, bakterijų, alergenų), 
jeigu reikia – ir nuo parazitų (žmonių kir-
mėlinių ligų sukėlėjų: askaridžių, spalinių, 
mažojo kaspinuočio kiaušinėlių)“.

Žmogus – irgi kenkėjas
Savo gyvenamo namo vėdinimą sti-
priausiai, ko gero, užkemša pats žmo-

gus. Išvalyti tuos kamščius, MB „Do-

mus tuta“ meistrų teigimu, ir būna 
sunkiausia. Antai nereti atvejai, kai 
ventiliacijos kanalas visiškai užsi-
kemša nuo primėtytų tuščių plasti-
kinių butelių, rūkalų pakelių ir pa-
našių šiukšlių. Taip atsitinka tada, kai 
namo stogas prieinamas pašaliečiams, 
kurie pasinaudoja vėdinimo šachtų 
angomis kaip nemokamomis šiukš-
liadėžėmis.

Atsitinka ir taip, kad garbaus am-

žiaus žmonės, šiek tiek nesiorien-

tuojantys realybėje, ar nuo alkoholio 
priklausomi asmenys užkamšo venti-
liacijos angas senais drabužiais, lent-
galiais. Gal jiems pučia iš tos angos, 
gal atrodo, kad kaimynai nuodija, gal 
ateivių baiminasi. Kas žino...

O būna ir taip, kad gyventojai, 
siekdami pasididinti būsto plotą, 
tiesiog išgriauna sienelę su vėdini-
mo angomis, užsikimšdami šachtas 
ir sau, ir savo kaimynams iš viršaus 
ir apačios. Atsiradusioje nišoje esą ir 
spintą galima įsirengti, ir plotą plyte-

lėmis iškloti. Atradę tokį pažeidimą, 
valytojai surašo defektinį aktą ir pa-
lieka tokius savavaliautojus atsakyti 
pagal įstatymą.

O viename MB „Domus tuta“ 
objekte Ukmergėje 90 proc. namo 
gyventojų ventiliacijos neturėjo iš-
vis, nes statybininkai... patingėjo ją 
įrengti! Butuose jie paliko nedidukes 
nišas, bet neišmūrijo vertikalios kiau-

rymės. Čia jau valytojai tik bejėgiškai 
skėsčiojo rankomis...  

Keisti dariniai šachtoje – vaškas. 
Tai – čia įsikūrusių laukinių bičių 
arba širšių veiklos pėdsakas.
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