
APVA paramos pildymo

INSTRUKCIJA šilumos siurbliams




Verta žinoti prieš pradedant pildyti paraišką:  

• Pildant paraiškas nereikia skubėti, kadangi paramos gavimas nepriklauso nuo to, kaip 

greitai paramos paraiška bus užpildyta. Laiko turite 1 mėnesį: iki 2021 balandžio 30 d. 15.45 val. 

• Paraišką būtinai turi pildyti asmuo, kuriam priklauso turtas kuriame bus renovuojama katilinė. 

• Ar namas kuriame renovuosite katilinę turi bendrasavininką? – jeigu taip, būtinai užpildykite 

bendrasavininko šabloną ir prisekite prie paramos pildymo formos. Bendrasavininko sutikimo 

šabloną rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk . 

INSTRUKCIJA: 

1. Prisijunkite prie paramos registracijos formų pildymo sistemos spausdami ant šio kreipinio į APVA 

puslapį -> https://apvis.apva.lt/. 

2. Registracijos formų pildymo sistemoje paspauskite mygtuką „Prisijungti“. 

 
3. Prisijungti privalėsite per Elektroninius valdžios vartus, kuriuose turėsite pasirinkti vieną iš Jums 

patogių prisijungimo būdų: per banką arba su elektronine atpažinties priemone. 
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4. Pavyzdžiui prisijungus per Jūsų naudojamą banką, pasirinkite Elektroninius valdžios vartus ir spauskite 

mygtuką „Prisijungti“. Nuotraukoje žemiau pavaizduotas vienas iš galimų prisijungimo prie 

Elektroninių valdžios vartų būdų naudojantis Swedbank elektronine bankininkyste. Renkantis kitą 

prisijungimo operatorių šio žingsnio gali ir neprireikti. Tokiu atveju reiktų pereiti prie kito žingsnio. 

 

 

5. Elektroniniuose valdžios vartuose reikia spauskite mygtuką „Patvirtinti“: 
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6. Po patvirtinimo būsite nukreipti į APVIS (Registracijos formų pildymo sistemą), jeigu nematote visų 
galimų paraiškų, lange paspauskite ant APVA logotipo. 
 

 
7. Tuomet matysite visas paraiškas kurioms yra skiriama kompensacija.  

Pasirinkite – KK-AM-KA03 Atsinaujinančių energijos išteklių (t.y. šilumos siubrlių: oras-oras, oras-
vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų 
gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius 2021-09). 
 

 
 

8. Pasirinkus paramos rūšį Jūs būsite nukreipti į paramos aprašą. Čia pateikiama bendra paramos 

informacija ir reikalavimai. Keliaukite iki puslapio apačios ir spauskite mygtuką „Pildyti formą“. 
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9. Atsidarius paraiškos paramos pildymo formą turėtų atidaryti langą apie paramos pildymo taisykles. 

Jeigu atidarė – susipažinkite su jomis ir spauskite mygtuką „Perskaičiau ir sutinku“. 

10. Po sutikimo su taisyklėmis matysite savo paramos paraišką. Joje būtinai reikia patikrinti ar Jūsų 

asmeniniai duomenys yra teisingi, o priešingu atveju atnaujinti.  
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11. Toliau yra pateikiami Jūsų atnaujinti asmeniniai duomenys ir prašoma įvesti informaciją apie esamą 

pastatą, kuriame planuojate renovuoti katilinę.  

 

• Įveskite pastato, kuriame keičiamas įrenginys, unikalų numerį iš registrų centro. 

• Pasirinkite kokia kuro rūšis yra naudojama iki renovacijos. 
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12. Jeigu renovuojate katilinę su vienu iš šių katilų, skiltyje „Projektu diegiamas įrenginys (įranga)“ 

pasirinkite reikiamą atsakymą: 

 

- Šilumos siurblio Žemė-Vanduo arba vanduo-vanduo sistema (su integruotu boileriu). 

- Šilumos siurblio Žemė-Vanduo arba vanduo-vanduo sistema (be integruoto boilerio). 

- Šilumos siurblio Oras-Vanduo sistema (Su integruotu boileriu). 

- Šilumos siurblio Oras-Vanduo sistema (Be integruoto boilerio). 

 
13. Nurodant įrenginio vardinį galingumą rekomenduojame pasikonsultuoti su specialistais, nes tai labai 

aktualus parametras teisingam paramos dydžiui įvertinti. Taigi jei turima katilo dokumentacija tiksli, 

įveskite galingumą „kW“.  
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14. Paskutiniuose langeliuose prašoma pateikti esamo katilo nuotrauką ir bendrasavininko sutikimą. 

Bendrasavininko sutikimo šabloną rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk.  

 

Užpildžius reikiamus laukelius spauskite mygtuką „Pateikti“. 

15. Nepamirškite pasitikrinti ar unikalus numeris yra priimtinas: sistema parodo, ar pateiktas unikalus 

pastato numeris egzistuoja ir priklauso Jums.  

 

Netinkamas unikalus numeris: 
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16. Jeigu unikalaus numerio sistema nepriima dėl Jums nesuvokiamų priežasčių, kontaktuokite su  

APVA darbuotojais (kontaktai pateikti žemiau) arba „Saulės Grąžos“ komanda (info@saulesgraza.lt 

tel. nr.: +37052001683): 

 

17. Supildžius visus elektrinės projekto duomenis sistema paskaičiuoja Jūsų kompenascijos sumą. 

Paskaičiuota kompenasacija yra pateikiama šioje eilutėje, o į kitas sumas nekreipkite dėmesio: 
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18. Pabaigiant pildyti pažymėkite Perskaičiau ir sutinku bei spauskite mygtuką „Pateikti“. 

 

19. Dėl paraiškos patvirtinimo ar kitos informacijos APVA darbuotojai su Jumis susisieks el. paštu, kurį 

nurodėte savo asmens informacijoje. Apie paramos patvirtinimą APVA Jus informuos iki birželio 1 

dienos. 

 
Sveikinu pateikus paraišką, visais klausimais galite kreiptis į „Saulės grąža” komandą! 
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