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"Taigi" - pagalvojau aš, kai jau nutariau parašyt naujienas, ir staiga supratau, kad nieko
nebeprisimenu (z) nei ką nei kur kelt, talpint, nei kaip rašyt, ką spaust, kur žiūrėt. M, be nervų,
visad galima pavartyt senus įrašus!

Iškart viską prisiminiau (beveik) ir puoliau rašyt. Taigi, pagaliau turim statybos leidimą! Be visa
ko ir visą projektą :S už kurį labai dėkingi mūsų architektei, mat ji ne tik projektavo, bet ir visus
popiergalius surinko.

Taigi ką statysim: namas bus artimas pasyviam, bet be aklo pasyvaus namo principų
vaikymosi. Vienaukštis, be mansardos, su rūsiu po namu (pamatai buvo su rūsiu). Sienos bus
betoninių blokelių, aka Brolio arba Haus tipo, šiltintos 20cm frezuotu neoporu. Darysiu žemės
šilumokaitį orui pašildyti / atvėsinti, būtinai bus saulės kolektorius, neįsivaizduoju namo be tokio
įrenginio kai šitiek energijos ant stogo vasarą. Šildymas bus grindinis, katilas kieto kuro /
granulinis / dyzelinis. Dėl pastarūjų dar galutinai nenutariau, bet greičiausiai bus ne vienas. St
ogas bus čerpinis, koks konkrečiau dar neaišku, nes stogo plotas nemažas, o keramikinės ar
betoninės čerpės skirtumas yra gana ženklus. Tiek stoginė, pirtis, irgi bus su čerpe ant stogo,
stogas valminis, arba kitaip sakant - keturšlaitis.
Pirtis bus šildoma, atvesiu šiluminę trasą nuo namo, to reikia dėl santechnikos, nesinori kaskart
visą vandenį išleidinėt iš visur žiemą, todėl minimali temperatūra bus palaikoma visad. Pirties
sienos irgi bus mūrytos blokeliais, šiltinta kaip namo, ventiliacija turbūt irgi su oro pašildymu.
Pirtelė bus su terasa, joje, kaip ir pirtyje, bus židinys ar ugniakuras.
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Stoginė yra sujungta su garažu traktoriui, automobilių pusėje atvira, iš kitos pusės su durim.
Nešiltinta.
Lauko rūsys bus dviejų patalpų + tambūras, viskas įgilinta ir apkasta žemėm.
Apie kiekvieną pastatėlį vėliau rašysiu atskirai ir išsamiai :)
Plotelis pas mus nemažas, miesto masteliais netgi milžiniškas - 98 arai :) nors ūkininko sodybai
tai nei daug nei mažai. Planelyje viskas atrodo visai dailiai, bus gražu kai reikės statyt, vėpsosiu
atkarusiu smakriuku :D
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Namo išplanavimą ilgai būrėm, perstatynėjom, be to, sklype jau buvo pamatai, todėl dalinai
reikėjo derintis ir prie jų, bet galutiniu rezultatu esam patenkinti, patinka kas gavosi ir bent jau
kol kas nieko keist nenorėčiau. Žinojau kad noriu dirbtuvėlių šalia namo, todėl namukas gavosi
visai nemažas, taip pat kartu nutarėm kad būtų labai puiku svačių kambariukas atskirai, todėl jį
suplanavom pirtelėj. Taip patogiau ir mums ir svečiams. Pati pirtelė visiškai paprastutė, tradicinė
netgi, bet, tikiuosi, gavosi labai funkcionali, bent jau to siekiau.. :)
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Per tą laiką, kol buvo renkama makulatūra, spėjom ir medelių daugiau pasodint, atsirado
kelios slyvos, obelytės. Po žiemos buvau papykęs ant zuikių, suskiai iš to pykčio kad aprišau
obelytes, ėmė ir apgraužė keletą kalninių pušaičių, bet negana to, aptiko kad pavasarį nuo
vienos obelytės nurišau žiemą uždėtą apsaugą, tai atėjo ir dabar ją apgraužė. Atkeršyjo, tipo už
sakuotus dantis :D
Po žiemos kiek nukentėjo ir smaragdinės tujytės, apšalo, bet tik vienoj vietoj, kur namo pamatai
neužstoja vėjo, už jū gi, žaliuoja kuo puikiausiai. Nupirkau dar jom trašų, yra spec
spygliuočiams, kompleksinės, be chloro, ir patrešiau jau pora syk. Po poros savaičių
rekomenduoja kartot. Jau matosi kad kiek atsigavo, todėl aplink jas dar apravėjau ir užpyliau
mulčio. Mulčas tai medžio drožlės, draugas prisikūlė visą krūvą, iš kurios dosniai pasikabinau
porą kaušelių :V ((tra) žinoma) atrodo geriau ir žolėm mažiau apaugs, be to ir kaip trąša vėliau
bus.

Paskutinės geros naujienos tokios, kad sumokėjom elektrikam, todėl greitu laiku (per 5mėn)
įkas stulpą su laidu, todėl turim laiko su Žmona pagastroliuot po Lietuvą :){jcomments on}
Pasmalsaudamas nupiešiau ir virtualų namo planelį :) kartais jį vis pildau, todėl namuose gali
būti ir bardakėlis, nes programa yra kompe, bet išsaugomas ir online esančiame serveryje. h
ttp://home.by.me/en/project/Blakis/Gireles-7A
http://home.by.me/en/project/Blakis/Gireles-7A-2
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