
APVA paramos paraiškos
šilumos siurbliams pildymo 

instrukcija



Vykstantis APVA paramos etapas
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KK-AM-KA05 Neefektyvių iškastinį kurą naudojančių šilumos 
įrenginių keitimas 

Parama galima oras-oras ir oras-vanduo įrenginiams.
Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2022 m. birželio 15 d., iki 2022 m. liepos 15 d.
Atsakymai iki 2022 m. rugpjūčio 15 d.
https://bit.ly/APVAkvietimas

https://bit.ly/APVAkvietimas


Svarbiausi žingsniai APVA paramai gauti
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Užpildykite paraišką APVA sistemoje.

 Pasirenkite reikalingą įrangą ir susiderinkite dėl šildymo įrenginių montavimo su 
rangovais.

 Po įsirengimo užpildykite prašymą kompensacijai gauti. Prašymas turi būti 
užpildomas per 9 mėn. nuo kvietimo paramai gauti pabaigos.



Pagrindiniai reikalavimai (KK-AM-KA05) 
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KK-AM-KA05 Iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių keitimas

 Parama yra teikiama fiziniams asmenims, kuriems priklauso gyvenamasis namas arba gyvenamosios paskirties butas.
 Pastato statyba turi būti baigta, o pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus iki paramos kvietimo paskelbimo 

metų, t.y. statyba baigta 2017 m.

 Paramą gali gauti fizinis asmuo – pastato / buto savininkas.

 Keičiamas neefektyvus iškastinį kurą naudojantis katilas
 Senas katilas turi būti kūrenamas naudojant iškastinį kurą: gamtines dujas, dyzelinį krosnių kurą, akmens anglį, durpių briketus ir kt.

 Nėra reikalavimo, kad iki paraiškos pateikimo būtų buvusi įrengta vandens pagrindu veikianti šildymo sistema.

 Pareiškėjas senąjį šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo dienos bei pateikti tai 
įrodančius dokumentus išlaidų kompensavimui gauti.

 Keičiama į naują šilumos siurblį oras-oras arba oras-vanduo
 Finansuojami šilumos siurbliai, kurių naudingumo koeficientas (COP), nurodytas prie +7°C aplinkos temperatūros, ne mažiau kaip 3,5 (oras - oras) arba 3,0 (oras –

vanduo).



Galimas kompensacijos dydis
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Kompensuojama iki 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto 
įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie 
priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.



Paraiška pildoma APVIS sistemoje
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1. Prisijunkite prie Elektroninių valdžios vartų
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2. Patikslinkite savo kontaktinę informaciją
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3. Pasirinkite tinkamą APVA kvietimą KK-AM-05
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4. Susipažinkite su sąlygomis ir spauskite „Pildyti 
formą“
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5. Suveskite pastato, kuriame keičiamas
neefektyvus katilas, unikalų numerį ir patikrinkite
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6. Pasirinkite kuro tipą, kurį naudoja neefektyvus katilas
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7. Pasirinkite planuojamo diegti įrenginio tipą, nurodykite
vardinę galią bei naudingumo koeficientą COP 
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8. Pateikite keičiamo neefektyvaus katilo nuotraukas
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9. Įkelkite bendrasavininko sutikimą (jei tokių yra)
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10. Susipažinkite su visomis paramos išdavimo sąlygomis, spauskite
„Perskaičiau ir sutinku“ bei „Pateikti“

16



11. Po aplikacijos į savo el. paštą gausite patvirtinimą apie 
sėkmingai užpildytą ir pateiktą paraišką
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 APVA paraiškas paramai gauti priima iki 2022 liepos 15 d., 17 val.

 Atsakymus apie aplikacijos vertinimą APVA pateikia iki 2022 rugpjūčio 15 d., 17 
val.

 Įgyvendinti projektą ir pateikti APVA agentūrai išlaidų kompensavimo prašymą 
privaloma ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti projekto registracijos 
formas pabaigos dienos, t.y. iki 2023 m. balandžio 15 d.



Išlaidų kompensavimui APVA apvis pateikti
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 Išmontuoto katilo atidavimą atliekų tvarkytojams patvirtinantis dokumentas.
 Šilumos gamybos įrenginio pasas ir/ar techninės specifikacijos.
 Įrenginio įsigijimą bei perėmimą pareiškėjo nuosavybę patvirtinančius dokumentus
 PVM sąskaitą faktūrą, įrangos perdavimo–priėmimo aktas.

Šildymo gamybos įrenginio nuotraukos
 Naujo šildymo gamybos įrenginio (pilno komplekto) ir ant jo esančių informacinių parametrų lentelių nuotraukos

 Pastato, kuriame įdiegtas naujas šildymo gamybos įrenginys, su matomu lauko įrenginiu nuotrauka

Svarbu!! išlaidų kompensavimui pateikimo terminai: keičiant iškastinio kuro katilą – 2023 m. balandžio 15 d.



Įsipareigojimai po APVA paramos gavimo
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 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar 
kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į įrenginį.

 Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.

 Įsidiegtą įrangą naudoti namų ūkio reikmėms, neparduoti ir/ar nenaudoti ūkinei 
komercinei veiklai 5 metus nuo išlaidų kompensavimo prašymo apmokėjimo 
dienos.
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