
                                                                                              

 

https://www.apva.lt/ 
 

 
 

Nuo gegužės 10 d. iki birželio 10 d. registracijos formas galite teikti 
apvis.apva.lt 

Kompensacijos skyrimui jokios įtakos nedaro jų pateikimo greitis, t. y. nesvarbu ar registracijos formą pateikėte 
pirmąją ar paskutinę kvietimo dieną. 
 

 
 
Reikia pasirinkti: Katilų keitimas namų ūkiuose (Dar nebaigusiems įgyvendinti projekto) 
 

Puslapio apačioje pasirinkti  
 
Atsidarys prisijungimas per Elektroninius valdžios vartus. 
Galima prisijungti per banką ar su elektronine atpažinimo priemone. 
 
Formą užpildyti trimis etapais: 
1. Pareiškėjo duomenys 
2. Informacija apie projektą 
3. Įgyvendinamos priemonės  

https://www.apva.lt/
http://apvis.apva.lt/
http://apvis.apva.lt/lt/formos/katilu-keitimas-namu-ukiuose-forma?stage=10
http://apvis.apva.lt/lt/formos/katilu-keitimas-namu-ukiuose-forma?stage=10
http://apvis.apva.lt/lt/formos/katilu-keitimas-namu-ukiuose-forma?stage=11


                                                                                              

 

Pareiškėjo duomenys 
 

• Pareiškėjo tipas    (reikia uždėti tašką ar Jūs namo savininkas ar įgaliotas asmuo) 
Esu namo savininkas 

Atstovauju pareiškėją (savininką) (jei esate įgaliotas asmuo reikės pridėti įgaliojimą, kurį rasite: Rekomendacijos 
dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime 

Sutikimas dėl jungtinės nuosavybės) 

• Pareiškėjo vardas  

• Pareiškėjo pavardė  

• Pareiškėjo asmens kodas  

•  Pasirinkite failus (10) 
Namo bendrasavininkų sutikimas vykdyti projektą (jei namas priklauso keliems savininkams ir/ar 
bendrasavininkams)Galimi failo tipai: pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg. 
• Kontaktinis adresas pranešimams  

• Telefono numeris  

• El. pašto adresas  

Išsaugoti ir tęsti 
 
 

Informacija apie projektą 

 
•  Unikalus gyvenamojo namo Nr. (įvedamas iš Registrų centro išrašo) *  

•  Namo gyvenamoji paskirtis: (įvedamas iš Registrų centro išrašo) *  Pasirinkite 

•  Savivaldybė, kurioje įgyvendinamas projektas * (Pasirinkite iš sąrašo) 

  
•  Projekto įgyvendinimo adresas *(Gatvė, namo - buto numeris)  

• * Pažymėtus laukus užpildyti privaloma 

 

Tęsti 
  

http://apvis.apva.lt/lt/formos/katilu-keitimas-namu-ukiuose-forma?stage=11
https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2019/02/Rekomendacijos-notariniam-igaliojimui_po-pastabu.doc
https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2019/02/Rekomendacijos-notariniam-igaliojimui_po-pastabu.doc
https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2019/02/1111Sutikimas-del-jungtines-nuosavybes_poRA.doc
http://apvis.apva.lt/lt/formos/katilu-keitimas-namu-ukiuose-forma?stage=10


                                                                                              

 

Įgyvendinamos priemonės 

 
• INFORMACIJA APIE NEEFEKTYVŲ (KEIČIAMĄ) ĮRENGINĮ: 
• Gyvenamojo namo bendras plotas, m2 *  (įrašyti namo bendrą plotą iš Registrų centro išrašo)  

• Nominali neefektyvaus įrenginio galia, kW  (automatiškai įsirašys) 

• Naudoto biokuro rūšis: * (reikia pasirinkti pjuvenų granulės) 
Malkos 

Pjuvenų granulės 

• Pirminio kuro ar energijos perskaičiavimo į ekvivalentinį energijos vienetą koeficientas: 0,401

(automatiškai įsirašys) 
• Projektu diegiamas įrenginys (įranga): (pasirinkti Biokuro katilas) 

Biokuro katilas (5 klasė) 

• Pasirinkto įrenginio nominali galia, kW * 10  (įrašyti kokios galios katilą pasirinkote iš katilo 

instrukcijos) 
• Sezoninis naudingumo koeficientas  * 89  (įrašyti pasirinkto katilo naudingumo koeficientą iš katilo 

instrukcijos) 
•  Matavimo vnt.  *  Proc. (%) Proc. (%) (pasirinkti „Proc. %“) 

 
• KOMPENSACINĖS IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS 
•  Įrenginio 1 kW fiksuotas įkainis: Eur. /1kW  (automatiškai įsirašys) 

•  Apskaičiuota įrenginio vertė: Eur.  (automatiškai įsirašys) 

•  Maksimali kompensacinės išmokos suma: Eur.  (automatiškai įsirašys) 

• PRIDEDAMI DOKUMENTAI 
•  Neefektyviai biomasę naudojančio katilo nuotrauka (-os) * (reikia pridėti seno katilo nuotraukas, jis turi būti 
pajungtas prie šildymo sistemos) 
Galimi failo tipai: doc, docx, png, jpeg, jpg, pdf, ppt. 
Pasirinkitę failus (5) 
•  Kita:  
Galimi failo tipai: doc, docx, png, jpeg, jpg, pdf, xls, xlsx, ppt. 
Pasirinkitę failus (10) 
• Pareiškėjo deklaracija 
• Patvirtinu, kad eksploatuoju neefektyviai biomasę naudojantį katilą. 
Patvirtinu, kad pastatas neprijungtas prie centralizuotai tiekiamos šildymo sistemos. 
Įsipareigoju: 
1. įdiegti Registracijos formoje nurodytą įrangą; 
2. pirkti naują nenaudotą įrangą; 
3. išmontuoti neefektyviai biomasę naudojantį katilą ir priduoti jį atliekų tvarkytojams; 
4. laikytis visų taikytinų ES struktūrinių fondų reikalavimų; 
5. saugoti visus dokumentus, susijusius su projekto vykdymu per visą 5 metų laikotarpį nuo Išlaidų kompensavimo 
prašymo apmokėjimo dienos. 
•  Perskaičiau ir sutinku su pareiškėjo deklaracija * 

(uždėti varnelę, kad sutinkate su pareiškėjo deklaracija) 

Pateikti 

http://apvis.apva.lt/lt/formos/katilu-keitimas-namu-ukiuose-forma?stage=11


                                                                                              

 

 
 
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA 
Kontaktai 

 
Informacija teikiama pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45 
Priemonės "Katilų keitimas namų ūkiuose" (Dar planuojantiems pasikeisti neefektyvų biokuro katilą) klausimais: 
• Mindaugas Kondratas, mindaugas.kondratas@apva.lt, tel. 247 7924 
• Izoldas Aškelavičius, izoldas.askelavicius@apva.lt, tel. 8 602 126 72  
• Eugenijus Baldyšius, eugenijus.baldysius@apva.lt, tel. 8 602 126 14 
• Neringa Mineikytė, neringa.mineikyte@apva.lt, tel. 8 602 12 764 
• Vilma Kaniavaitė, vilma.kaniavaitė@apva.lt, tel. 210 2187 
 

http://apvis.apva.lt/lt/kontaktai
mailto:mindaugas.kondratas@apva.lt
mailto:izoldas.askelavicius@apva.lt
mailto:eugenijus.baldysius@apva.lt
mailto:neringa.mineikyte@apva.lt
mailto:vilma.kaniavait%C4%97@apva.l

