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VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
 

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS
 

2016 m. rugsėjo 28 d. Nr. ACCA-20-160928-00370.
 

 
 

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMAS, KAD STATYBA UŽBAIGTA.
 

Atnaujinti (modernizuoti) pastatai
Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas
Paskirtis Nėra, buvusi paskirtis Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
(Gyvenamosios paskirties pastatai)
Kategorija Nėra, buvusi kategorija Neypatingas
Žemės sklypo kad. Nr.  Nėra
Unikalus Nr. 4996-3000-5012
Adresas (-ai) Kaišiadorys Gedimino g. 46

 
▪   Duomenys apie rangovą (-us)
Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB "LISTATA", 181688299
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 6095, galioja nuo 2012-04-20, galioja iki Nėra
 
Kontaktinė informacija
El. paštas info@listada.lt, telefonas (837)473671, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra
 
 
 
▪   Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)
Asmens vardas, pavardė, asmens kodas
Marius Vosylius, Nėra
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 32280, galioja nuo 2014-01-10, galioja iki Nėra
 
Kontaktinė informacija
El. paštas marius@listada.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 862093031, faksas Nėra
 
 
 
▪   Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)
Asmens vardas, pavardė, asmens kodas
Raimundas Jocys, Nėra
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
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Numeris 32641, galioja nuo 2014-03-28, galioja iki Nėra
 
Kontaktinė informacija
El. paštas r.jocys@gmail.com, telefonas Nėra, mob. telefonas 865623871, faksas Nėra
 
 

 
 
DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
 
Pavadinimas  Daugiabučio namo Kaišiadorių m. Gedimino g.46, atnaujinimo
(modernizavimo )projektas
Numeris 2015-16-1A3p-TDP, parengimo metai 2015

 
▪   Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas UAB "Kaišiadorių butų ūkis",
158806029
Kontaktinė informacija
El. paštas birutes6@one.lt, telefonas (8346)51148, mob. telefonas 865601710, faksas
(8346)51148.

 
▪    Duomenys apie statinio projektuotoją
Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB "Polistatyba", 300630009
 
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 4983, galioja nuo 2014-06-27, galioja iki Nėra
 
Kontaktinė informacija
El. paštas polistatyba@yahoo.com, telefonas (8600)07219, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra
 

 
▪    Duomenys apie statinio projekto vadovą
Asmens vardas, pavardė, asmens kodas
Irena Garmuvienė, Nėra
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 27833, galioja nuo 2014-08-26, galioja iki Nėra
 
Kontaktinė informacija
El. paštas polistatyba@yahoo.com, telefonas (8000)07219, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra
 

 
▪   Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą
Nėra
 
DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS
 

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.
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Rodiklių reikšmės

 
 
Bendrųjų rodiklių pavadinimas

 
Mato vnt.

pagal statinio
projektą

pagal kadastro
bylos duomenis
(faktiniai)
 

Energinis naudingumas  C C
Naudingasis plotas m² 1081,69 1081,69
Bendrasis plotas m² 1277,91 1277,91
Tūris m³ 4998 4998
Stogo danga  Bituminė danga Bituminė danga

 
 

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ
 
Komisiją sudarė Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius
Sudarymo data 2016-05-02, potvarkio Nr. P3-284

 
 

Komisijos pirmininkas
Vyriausiasis specialistas Vytautas Košuba

   
 
Komisijos nariai
 
 

Institucijos pavadinimas Pareigos Vardas ir pavardė Pritarimo data
Kaišiadorių rajono
savivaldybės
administracija

Vyriausioji specialistė Vita Kupčiūnienė 2016-09-28

Kauno teritorijų
planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros
skyrius

Vyriausiasis specialistas Vytautas Košuba 2016-09-28

Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Kauno
departamento Kaišiadorių
skyrius

Kauno departamento
Kaišiadorių skyriaus
vedėja

Jurgita Vilčinskienė 2016-09-28

Kauno apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Kaišiadorių
priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba

Vyresnysis inspektorius Donatas Vinickas 2016-09-28

 
 

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:
 

          Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

1.    Statinio projektas (Data______________; Nr. 1 kompl. ir CD.).
2.    Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (Data______________; Nr. 1 vnt.).
3.    Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (Data______________; Nr. 1
byla.).
4.    Statybos darbų perdavimo aktas (Data______________; Nr. 1 vnt.).
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5.    Statybos darbų žurnalas (Data______________; Nr. 1 vnt.).
6.    Statybą leidžiantis dokumentas (Data______________; Nr. 1 vnt.).
7.    Statybos produktų atitikties dokumentai (Data______________; Nr. 1 byla.).
8.    Pastato energinio naudingumo sertifikatas (Data______________; Nr. 1 vnt.).

 
Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.
 

         Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių
rodiklių yra neesminiai*.
 
* Pabraukti tinkamą.
 

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikię asmenys
 
 

         **Įrašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės
vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis prižiūrėtojas / statinio
statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas
ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

          Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui,
savininkui, paveldėtojui) nuolat saugoti
 
 
______________________________________________________________________________________

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data
 

         Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka
arba per vienerius metus nuo priėmimo   – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir
Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo
ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5, nustatytais atvejais
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojui.










