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Srr,uvros KIEKIo su NEpASKIRSTyTu x,q.n5ru vANDENIU NUSTATYMO
TVARKA

2016 m. birZelio 13 d. Valstybine kainq ir energetileos kontroles komisija patvirtino naujus
rekomendirojamus Silumos paskirstymo metodus, kurie lsigalioja nuo 2017 m. rugpjddio men.

Silumos vartotojai su Silumos tiekeju uZ sunaudot4 Silum4 atsiskaito pagal Silumos lvade
lrengtq Silumos apskaitos prietaisrl rodmenis. Visas atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais
ulfiksuotas Silumos kiekis yra i5dalinamas apmoketi vartotojams pagal pastatui taikomo Silumos
paskirstymo inetodo nuostatas.

Silumos paskirstymo metod4, labiausiai atitinkanti pastato Sildyrno. ir kar5to vandens
sistemos tip4 bei frengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, i5 Komisijos rekomenduojamq
pasirenka Silumos ir kar5to vandens vartotojai, pastato bendraturdiai teises aktq nustatyta tvarka.
Pastato bendraturdiams nepriemus sprendimo del Silumos metodq pasirinkimo, Silumos
paskirstymo metod6 labiausiai atitinkanti pastato Sildymp ir kar5to vandens sistemos tip4 bei

irengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, i5 Komisijos rekomenduojamq Silumos
paskirstymo metodq parenka Silumos tiekejas. UAB ,,Varenos Siluma'', ilana\zavusi daugiabudirl
namq (pastatq) technines charakteristikas, Sildyrno bei kar5to vandens sistemq tipus bei siekdama
tikslesnio, efektyvesnio ir i5samesnio Silumos paskirstymo yra parinkusi vartotojams tris Silumos
paskirstymo metodus: 3, 4 ir 5 Silumos paskirstymo metodus. .'

Naujuose Silumos paskirstymo metoduose:
r Reglamentuota Silumos kiekio. su nepaskirstytu kar5tu vandeniu nustatymo tvarka.

Sis Silumos kiekis - tai skirtumas tarp pastate suvartoto Silumos kiekio kar5tam vandeniui
paruo5ti, pagal fvadinio geriamo vandens skaitiklio rodmenis ir Silumos kiekio kar5tam vandeniui
paruo5ti pagal vartotojq deklaruot4 kar5to vandens suvartojim4"butuose. Jis gali bUti teigiamas
arba neigiamas priklausomai nuo deklaruoto kar5to vandens kiekio. Silumos kiekis, suvartotas su
nepaskirstytu kar5tu vandeniu, nepriskiriamas prie Silumos kiekio Sildymui Sildymo sezono metu
ar prie Silumos kiekio cirkuliacijai neiildymo sezono metu. Jei kar5to vandens tiekejas ivykde
visas savo prievoles sutvarkyti karSto vandens apskait4 daugiabudiuose namuose, Siluma su
nepaskirstytu.,kar5tu vandeniu skaidiuoj ama kaip atskira nauj a paslauga.

o Keidiasi Silumos kiekio cirkuliacijai (gyvatukams) pastate nustatymo bldas, numatytos
kelibs Silumos kiekio gyvatukams nustatymo galimybes

- Sildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutiniq energijos s4naudrl
gyvatukams normatyvrtr naudojama vidutine pastato cirkuliacines sistemos galia, nustatyta
ne5ildymo sezono metu. i ''

- eksperimento b[du, atliekant faktinio Silumos kiekio matavimus.
- pagal auditoriaus i5vadas.
r Numatyta galimybe (pastatq bendraturdiams nusprendus) :

- Silumos kieki cirkuliacijai paskirstyti atsiZvelgiant i butuose (patalpose) lrengtq
,,gyvatukq" projektines galias ir likusios cirkuliacines sistemos dalies vamzdynq plotus;

- Silumos kieki Sildymui butams (patalpoms) skirstyti proporcingai s4lyginiam plotui,
ivertinant Sildymo prietaisq galios butuose (patalpose) padidinim4 tuo atveju, jeigu dalyje pastato
butq (patalpr+) yra padidinta irengtq Sildymo prietaisq galia;

- atskirai paskirstyti Silum4 Sildymui gyvenamosios ir neglwenamosios paskirties
patalpoms.

o Reglamentuota Silumos nuostoliq kar5to vandens tetkimo sistemoje paskirstymo tvarka,
kai karsto vandens cirkuliacine sistema pastate neirengta, irengta pastato bendrojo naudojimo
patalpose arba apskaidiuojamas neigiamas Silumos kiekis cirkuliacijai. Sis Silumos kiekis
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cirkuliacijai prilyginamas Silumos kiekiui bendrosioms reikmems ir s4skaitose vartotojams
pateikiamas (teigiamas ar neigiamas) kaip ,,Siluma bendrosioms reikm6ms".

r Reglamentuota Silumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose lrengti alternatyvrls Silumos
Saltiniai, skirti Silumos poreikiui karStam vandeniui ruo5ti bei cirkuliacijai dengti.

o Apra5yta Silumos kiekio dalies bendrosios reikmems priskyrimo koeficiento nustatymo
tvarka pagal projektines Sildymo sistemos galias ir vamzdynq Silumos nuostoliq galias arba
Silumos poreikius. ('

o Paitate suvartotas kar5to vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos
prietaiso, irengto pastate pries karsto vandens ruosimo irenginius, rodmenis.
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