
                                Prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą
                                                                                 6 priedas

DUOMENYS APIE BŪSTĄ, ŠILDYMO, GERIAMOJO IR
KARŠTO VANDENS TIEKIMO BŪDUS IR ĮRANGĄ1

1. Jei būsto šildymas, karšto vandens ruošimas ir geriamojo vandens tiekimas yra centralizuotas, nurodykite2:
1.1. šilumos tiekėjo (įmonės, bendrijos) pavadinimą  _________________________________________,

     atsiskaitomosios knygelės numerį (arba paslaugos gavėjo kodą) ________________;
     1.2. karšto vandens tiekėjo (įmonės, bendrijos) pavadinimą_____________________________________,
     atsiskaitomosios knygelės numerį (arba paslaugos gavėjo kodą) ________________;
     1.3. geriamojo vandens tiekėjo (įmonės) pavadinimą   _________________________________________,
     atsiskaitomosios knygelės numerį (arba paslaugos gavėjo kodą) ________________;
 

2. Individualaus arba daugiabučio namo, kuriame yra būstas, aukštų skaičius         _______ aukštų
2.1. bendras būsto plotas                                                                                                _______________m²

     2.2. naudingas būsto plotas                                                                                            _______________m²

3. Namo, kuriame yra būstas, statybos metai                                                             _____________________

4. Būsto patalpų aukštis nuo grindų iki lubų                                                       ________ metrų

5. Patalpų šildymas (reikalingą variantą pažymėkite taip ):   
      5.1. patalpų šildymo būdas ir įranga3                                                                                           DN    I
      5.2. šilumos tiekėjo ( bendrijos) pavadinimas _______________________________________________
      5.3. kuro (energijos) rūšis _______________________________________________________________
      5.4. kuro deginimo įrenginio tipas ir markė _________________________________________________
      5.5. kuro deginimo įrenginio naudingo veikimo koeficientas (nvk) _______________________________

6. Karšto vandens ruošimas (reikalingą variantą pažymėkite taip ):
      6.1. geriamojo vandens pašildymo būdas ir įranga:
               6.1.1. žiemą                                                                                                                         DN    I
               6.1.2. vasarą                                                                                                                        DN    I
      6.2. karšto vandens tiekėjo ( bendrijos) pavadinimas__________________________________________
      6.3. kuro (energijos) rūšis žiemą__________________________________________________________
      6.4. kuro (energijos) rūšis vasarą  _________________________________________________________
      6.5. kuro deginimo įrenginio tipas ir markė__________________________________________________
      6.6. kuro deginimo įrenginio naudingo veikimo koeficientas (nvk)_______________________________

7. Karšto vandens cirkuliacija ir mikroklimato vonios patalpose palaikymas (reikalingą variantą pažymėkite
taip ): 

7.1. karšto vandens cirkuliacija                                                                                                 Yra      Nėra

7.2.  jei,  atsakydami  į  šio  priedo  7.1  papunkčio  klausimą,  pažymėjote  „Yra“,  pažymėkite  tinkamą
variantą (-us):
        karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėje ir buto pagalbinėse patalpose
(vonioje ar tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas;                                                                                            
        karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar
tualete) bei įrengtas vonios šildytuvas; 
        karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar
tualete), bet nėra vonios šildytuvo;
        karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje.

8. Centralizuotas nuotekų šalinimas (reikalingą variantą pažymėkite taip )                           Yra      Nėra
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9. Būste įrengta atskira komercinė elektros energijos, naudojamos šilumos reikmėms, apskaita 4  (reikalingą
variantą pažymėkite taip )                                                                                                              Taip     Ne

10. Būste įrengta atskira komercinė gamtinių (išgarintų suskystintų) dujų, naudojamų šilumos reikmėms,
apskaita (reikalingą variantą pažymėkite taip )                                                       Taip      Ne

Pareiškėjas       ___________________               _____________________________________________
                                   (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

1Pildoma, kai dėl kompensacijų kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeitė anksčiau pateikti duomenys apie būstą ar
šilumos, ar geriamojo vandens tiekėjas.
2 Pareiškėjai,  kuriems  centralizuotai  tiekiamas  geriamasis  vanduo,  šildomi  būstai  ir  (ar)  ruošiamas  karštas
vanduo, pildo tik 1.1–1.3 eilutes.
3 Būsto šildymo ir vandens pašildymo būdai: DN – iš daugiabučio namo katilinės; I – iš įrenginių individualiame
būste. 
4 9 ir 10 eilutes pildo tik tie pareiškėjai, kurių būstai šildomi ir (ar) karštas vanduo ruošiamas naudojant elektros
energiją arba gamtines (išgarintas suskystintas) dujas.

_______________________


