NORITE GAUTI PARAMĄ SENAM
BIOKURO KATILUI PASIKEISTI?

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJA

KAS GALI
GAUTI PARAMĄ

JŪS KLAUSIATE –
MES ATSAKOME:

?

Žmonės, ketinantys pasikeisti
senus ir neefektyvius biokuro
katilus efektyviais ir netaršiais
šilumos gamybos įrenginiais.

KOKIUOSE NAMUOSE
BUS REMIAMAS SENŲ
KATILŲ KEITIMAS

?

KAIP PASKAIČIUOTI
PARAMOS DYDĮ

Padauginti planuojamo įsigyti įrenginio
galingumą kilovatais (kW) iš ﬁksuoto įkainio,
kurį rasite adresu bit.ly/ikainis bei gautą
sumą padalinti perpus.

kW

Seniau nei prieš 5 metus
pastatytuose gyvenamosios
paskirties, vieno ar dviejų butų
namuose bei sodo namuose.

?

FIKSUOTAS
ĮKAINIS

2

?

KADA GALIMA
BUS TEIKTI PARAIŠKĄ

Nuo 2020 m. sausio 2 d. iki
31 d. Aplinkos projektų valdymo
agentūrai www.apva.lt.

KOKIE ŠILUMOS
GAMYBOS ĮRENGINIAI
BUS FINANSUOJAMI

?

Tik efektyviausi ir
mažiausiai taršūs 5
klasės biokuro
katilai bei šilumos
siurbliai.

KADA GAUSITE
SPRENDIMĄ APIE
SKIRTĄ FINASAVIMĄ
2020

Maždaug per
pusantro mėnesio
nuo kvietimo
pabaigos.

KUR GALIU RASTI
DAUGIAU INFORMACIJOS

REGISTRACIJA

Interneto svetainėje
www.apva.lt ir www.enmin.lt

PATVIRTINIMAS

KOMPENSACIJOS
PRAŠYMAS

?

2
Ketvirtadienis

KĄ REIKIA DARYTI,
NORINT GAUTI FINANSAVIMĄ

https://apvis.apva.lt

?

SAUSIO

?

Sekti informaciją APVA svetainėje ir
prasidėjus kvietimui užpildyti registracijos
formą adresu https://apvis.apva.lt bei
pateikti privalomus dokumentus.

KĄ DARYTI GAVUS
PATVIRTINIMĄ
APIE SKIRTĄ PARAMĄ

?

Iki 2020 m. spalio 30 d. pasikeisti
seną katilą ir APVA svetainėje
užpildyti išlaidų kompensavimo
prašymą bei pateikti išlaidas
pagrindžiančius dokumentus.

PER KIEK LAIKO BUS
IŠMOKĖTOS LĖŠOS

?

Ne vėliau kaip per 60 dienų nuo
tinkamo išlaidų kompensavimo
prašymo pateikimo dienos.

SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ SENIEMS BIOKURO KATILAMS ATSINAUJINTI
Kada ir kur galima
kreiptis, norint gauti
finansavimą?

•
•

Kaip pateikti
Registracijos formą?
Pagrindiniai
reikalavimai

Reikalavimai įrangai

Kaip skaičiuojamas
paramos dydis?

Ką daryti, norint
gauti finansavimą?

1

•
•

Kvietimą teikti Registracijos formas (toliau – Kvietimas) paramai gauti skelbs Aplinkos
projektų valdymo agentūra (APVA). Daugiau informacijos: www.apva.lt bei
www.enmin.lt.
APVA skelbs ne mažiau kaip tris kvietimus teikti Registracijos formas, ir, suderinusi su
ministerija, turės teisę padidinti kvietimui numatytų lėšų sumą.
Artimiausias kvietimas 2020 m. sausio 2 – sausio 31 d.
Paskelbus kvietimą, bus nurodyti visi terminai ir būdai, kaip teikti Registracijos formas.
Daugiau informacijos: www.apva.lt

•

Fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų
butų) pastatą arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų
nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos
formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po
statybos pabaigos metų, nurodytų VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro
duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos
formas dienos).“.
• Pastatas turi būti neprijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
• Pastate turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, kurį planuojama
pasinaudojus finansavimu keisti.
• Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus.
• Neefektyvius biomasės katilus galima keisti į:
▪ naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų
reikalavimus;
▪ šilumos siurblį (žemė-vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant
standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros
ne mažesnis kaip 3,5;
▪ šilumos siurblį (vanduo-vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) esant
standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros)
ne mažesnis kaip 3,5;
▪ šilumos siurblį (oras-vanduo), kurio naudingumo koeficientas (COP) prie +7 ° C lauko
oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.
• Jei namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną
galima keisti tik į šilumos siurblį1.
• Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje
nustatytas 1 kW fiksuotasis įkainis (Eur/kW) dauginamas iš šilumos siurblio vardinės
galios (Prated) (kW) (jei keičiama į šilumos siurblį) arba biokuro katilo vardinės
(nominalios) šildymo galios (kW) (jei keičiama į biokuro katilą).
Fizinis asmuo gaus 50 proc. nuo šios apskaičiuotos sumos.
• Jei Fizinis asmuo vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus
atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra
vykdoma Tvarkos 1 punkte nurodytame pastate.
• Pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą.
• Ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos:
• a) sumontuoti naują įrenginį;
b) pateikti APVAi išlaidų kompensavimo prašymą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis
KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“.

Kokius dar
duomenis reikia
pateikti registracijos
formoje?
Pagal kokius
prioritetinius
kriterijus bus
vertinami projektai?

Ką darys APVA,
gavusi registracijos
formas?
Ką daryti, gavus
pranešimą apie
skirtą finansavimą?

SVARBU! Finansavimas neskiriamas baigtiems projektams. Tai reiškia, kad įranga gali būti
įsigyta nuo einamųjų metų sausio 1 dienos (kai paskelbtas kvietimas). Įrenginys negali būti
sumontuotas iki pat Registracijos formos pateikimo dienos.
• Unikalų namo numerį.
• Seno katilo ir vandens pagrindu veikiančios šildymo sistemos nuotraukas, nurodyti
naudojamo biokuro rūšį.
• Naują įrenginį, jo galingumą kW bei naudingumo koeficientą.
1. Energetiškai efektyvesnės technologijos. Aukštesnis balas skiriamas įrenginiams, kurie 1
kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į
energijos ekvivalentą (kgne).
2. Padidintos aplinkos oro taršos zonos. Aukštesnis balas skiriamas namams, esantiems
teritorijoje, kurios aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygis, viršija šio teršalo
paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Panevėžyje).
3. Įrenginio įsigijimo kaina. Aukštesnis balas skiriamas naujiems įrenginiams, kurių pagal
fiksuotų įkainių tyrimą, nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.
• Pasibaigus kvietimui, APVA per 30 dienų įvertins pateiktas registracijos formas ir pagal
prioritetinius kriterijus sudarys registracijos formų sąrašą.
• Pagal šį sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) informuos fizinius asmenis
apie jiems numatytą skirti finansavimą.
• Pakeisti neefektyvų katilą nauju įrenginiu Pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą
(per 9 mėn. nuo kvietimo teikti Registracijos formas pabaigos).

Kokius papildomus
dokumentus reikia
pateikti APVAi?

•
•
•

Reikalavimai išlaidų
pagrindimo
dokumentams?
Per kiek laiko
gausite išmoką?

•

Įpareigojimai gavus
finansavimą

•

•
•

•

Sąskaitą faktūrą ir įrenginio perdavimo - priėmimo aktą.
Įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją.
Dokumentų, pagrindžiančių, kad išmontuotas neefektyvus katilas atiduotas atliekų
tvarkytojams, kopijas.
Įrenginio įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam
asmeniui arba nurodyto pastato bendraturčiui.
Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta įrenginio galia.
Ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo
prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos. Taip pat, atliekant
patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, neturi būti nustatyta trūkumų.
5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu
būdu suvaržyti daiktinių teisių į jį.
Sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įrenginys per visą 5 metų laikotarpį.

KIEKVIENAS ELEKTROS VARTOTOJAS
GALI TAPTI GAMINANČIU VARTOTOJU.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJA

PASITIKRINKITE, AR GALITE PRETENDUOTI Į PARAMĄ
SAULĖS ELEKTRINEI ĮSIRENGTI
Paramą gauti galite jeigu:

Gyvenate name

Gyvenate bute

Gyvenate sode

Elektrinę planuojate statytis pats

Gyvenate kotedže

Elektrinę pirksite iš elektrinių parko

FINANSUOJAMA 323 EUR UŽ ĮSIRENGTĄ 1 KW

Ką reikia padaryti norint gauti paramą?

1
2
5

Įsivertinti savo elektros vartojimo
poreikius ir būtinai pasitarti su
ESO dėl techninių elektrinės
prijungimo galimybių.

ESO

Teikti paraišką www.apva.lt iki 2020-01-31.
PARAIŠKA

2020

3

2020

SAUSIO

KOVO

31

05

4
Pateikti išlaidų kompensavimo prašymą
iki 2020-10-30 (iki 2021-01-31 jei
įsigysite iš elektrinių parko).
PRAŠYMAS

Laukti paraiškos patvirtinimo iki 2020-03-05.

2020
SPALIO

30

2021
arba

SAUSIO

31

Statyti / pirkti saulės elektrinę.

6

Gauti išmoką į savo
sąskaitą (per 60
kalendorinių dienų nuo
Išlaidų kompensavimo
prašymo pateikimo).

SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ SAULĖS ELEKTRINĖMS ĮSIRENGTI
Kvietimą skelbs Aplinkos projektų valdymo agentūra 2020 m. sausio 2 d. www.apva.lt
Aprašas patvirtintas 2019-01-18 įsakymu Nr.1-13 (aktuali redakcija 2019-12-11 įsakymas Nr.1-324)
Kada rinktis kvietimą pagal šią
priemonę?

•
•

Reikalavimai fiziniams
asmenims

Reikalavimai įrangai

Paramos dydis

Ką turi daryti fizinis asmuo,
norintis gauti paramą?

Kokius duomenis (be asmens
rekvizitų) turi pateikti fizinis
asmuo registracijos formoje?
Pagal kokius prioritetinius
kriterijus bus vertinami
projektai?

Ką darys APVA, gavusi
registracijos formas?

Ką daryti, gavus iš APVA
pranešimą, jog numatytas
skirti finansavimas?

•

Kai elektros vartotojas turi galimybę vartoti vietoje pagamintą elektros energiją iš
įrengtos saulės elektrinės.
Kai elektros vartotojas nekilnojamąjį turtą valdo nuosavybės teise.

fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų
namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
• pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR)
(statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
• pagamintas elektros energijos kiekis (visas arba dalis) turės būti suvartojamas elektrinės
įrengimo objekte
• Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą.
• turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus,
ekologinius ženklus;
• saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo
garantija, turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
• inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija, turi turėti pakankamą apsaugą nuo
dulkių ir drėgmės (bent IP 65).
323,00 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (jei Fizinis asmuo vykdo ūkinę –
komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali
pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra 1 p. nurodytame pastate.).
• pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą;
• įdiegti saulės elektrinę per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
• pateikti APVAi mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
•
Fizinis asmuo turi tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet
neapsiribojant) sudaryti atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar)
energetikos tinklų operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai Fizinis
asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus
SVARBU! Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d,
tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki
registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama
• namo unikalų numerį;
• ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (įrengtąją galią);
• elektrinės įrengimo būdą (pažymėti langelį ant žemės ar ant pastato).
1. Elektrinės įrengimo būdas:
1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
1.2. ant žemės – žemesnis balas.
2. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų galia:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
• pasibaigus 30 dienų trukusiam kvietimui, APVA per 30 dienų įvertins pateiktas
registracijos formas ir pagal prioritetinius kriterijus sudarys registracijos formų sąrašą;
• pagal sudarytą registracijos formų sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas)
informuos fizinius asmenis apie jiems numatytą skirti finansavimą.
• įdiegti saulės elektrinę
• turi tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant)
sudaryti atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų
operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra tapęs
gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus
• pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą

Kokius dokumentus reikės
pateikti APVAi kartu su Išlaidų
kompensavimo prašymu?

•
•
•
•

Kokie reikalavimai išlaidų
pagrindimo dokumentams?
Per kiek laiko gausite išmoką?

Kokie įpareigojimai atsiranda
gavus finansavimą?

•
•
•

•
•
•

sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą;
įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją;
atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams
reikalavimams
gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų
operatoriumi kopijas;
elektrinės įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam
asmeniui arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui
sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia
ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai įforminto Išlaidų
kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, su
sąlyga, jei bus atliekama patikra projekto įgyvendinimo vietoje, kad jos metu nebus
nustatyta trūkumų;
5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu
suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ NUTOLUSIOMS SAULĖS ELEKTRINĖMS
Kvietimą skelbs Aplinkos projektų valdymo agentūra www.apva.lt 2020 m. sausio 2 d.;
Finansavimo sąlygų aprašas patvirtintas 2019-12-03 įsakymu Nr.1-312 (ir 2019-12-13 Nr.1-327)
(fiziniams asmenims aktualūs Aprašo 2, 3 ir 4 priedai).
Kada rinktis kvietimą
1. Kai elektros vartotojas neturi galimybės įrengti elektrinės elektros energijos vartojimo
pagal šią priemonę?
vietoje,
2. Kai elektros vartotojas gyvena daugiabutyje.
Finansuojamos veiklos

Reikalavimai fiziniams
asmenims

Reikalavimai įrangai

Paramos dydis
Ką turi daryti fizinis
asmuo, norintis gauti
paramą?

iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio
reikmėms:
1. įrengimas geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose; (Aprašo 2
priedas)
2. įsigijimas iš elektrinių parkų; (Aprašo 3 priedas)
3. įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje
(Aprašo 4 priedas)
• 1 veiklos atveju: fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba
dviejų butų) pastatą, butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame))
pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz.
nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdantis nutolusį nuo elektros energijos, skirtos savo
namų ūkio reikmėms, vartojimo vietos žemės sklypą. Elektros energijos negali būti vartojama
(išskyrus technologinį įrangos vartojimą) elektrinės įrengimo objekte, visas pagamintas
elektros energijos kiekis turi būti nukreipiamas į vartojimo objektą/objektus.
•
2 veiklos atveju: fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno
arba dviejų butų) pastatą, butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų
(daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą);
• 3 veiklos atveju: fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis butą gyvenamosios paskirties (trijų
ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate ir bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės
teisė, nuoma, panauda) valdantis žemės sklypą daugiabučio teritorijoje, jei elektrinė bus
įrengiama ant žemės;
• Visų veiklų atveju pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto
registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
• Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą.
• turi būti nauja (nenaudota) (1 ir 3 veiklos atveju)
• 2 veiklos atveju įrangos išlaidos bus tinkamos, jei AIE technologijos bus įsigytos pirmąjį kartą
iš vystytojo, esančios elektrinių parke (saulės elektrinėje), kuris eksploatuojamas ne ilgiau
kaip 24 mėnesius (t. y. nuo leidimo gaminti datos praėjo ne daugiau nei 24 mėn.);
•
atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
• saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo
garantija;
• inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.
̴323,00 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (finansavimas neskiriamas, jei pastate
yra registruotas verslo plotas).
•
•
•

pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą;
įdiegti saulės elektrinę per 9 mėn., o 2 veiklos atveju per 12 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
pateikti APVAi mokėjimo prašymą per 9 mėn., o 2 veiklos atveju per 12 mėn. nuo kvietimo
pabaigos.
• Fizinis asmuo turi tapti Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, esančios
elektrinių parke (saulės elektrinėje) bendraturčiu (2 veiklos atveju), bei gaminančiu vartotoju
teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant) sudaryti atitinkamas sutartis su
elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą
(išskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus
reikiamus veiksmus
SVARBU! Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d,
elektrinė negali būti įdiegta iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama
parama.

Kokius duomenis (be
asmens rekvizitų) turi
pateikti fizinis asmuo
registracijos formoje?
Pagal kokius prioritetinius
kriterijus bus vertinami
projektai?

Ką darys APVA, gavusi
registracijos formas?

Ką daryti, gavus iš APVA
pranešimą, jog numatytas
skirti finansavimas?

Kokius dokumentus reikės
pateikti APVAi kartu su
Išlaidų kompensavimo
prašymu?

Kokie reikalavimai išlaidų
pagrindimo
dokumentams?
Per kiek laiko gausite
išmoką?

Kokie įpareigojimai
atsiranda gavus
finansavimą?

•
•

namo unikalų numerį ir žemės sklypo numerį (jei taikoma);
ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (įrengtąją galią);

1. Gyvenamojo ar sodo pastato (buto) apsirūpinimo šiluma būdas:
1.1. atsinaujinančių išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos prie centralizuotai tiekiamos
šilumos neprijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams)- aukštesnis balas
1.2. atsinaujinančių išteklių gaminančios technologijos, bus skirtos centralizuotai tiekiamos šilumos
prijungtiems gyvenamiesiems pastatams (butams)– žemesnis balas
2. Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų galia:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.
• pasibaigus 30 dienų trukusiam kvietimui, APVA per 30 dienų įvertins pateiktas registracijos
formas ir pagal prioritetinius kriterijus sudarys registracijos formų sąrašą;
• pagal sudarytą registracijos formų sąrašą nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas)
informuos fizinius asmenis apie jiems numatytą skirti finansavimą.
• įdiegti saulės elektrinę (1 ir 3 veiklos), ar įsigyti iš elektrinių parkų vystytojo (2 veikla)
• tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant sudaryti
atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi,
įsirengti apskaitos prietaisą
• pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą
• sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą; 2
veiklos atveju Išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose, taip pat turi būti nurodyta elektrinės
įsigytoji galia, IP klasės, CE ženklinimas, garantijos, elektrinių parko (saulės elektrinės)
leidimo gaminti data ir numeris
• įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją;
• 1 ir 3 veiklos atveju atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų
techniniams reikalavimams;
•
gaminančio vartotojo sutarčių su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų
operatoriumi kopijas;
• elektrinės įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam asmeniui
arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui
• sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji (įsigytoji) galia
• ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai įforminto Išlaidų
kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, su sąlyga,
jei bus atliekama patikra projekto įgyvendinimo vietoje, kad jos metu nebus nustatyta
trūkumų;
• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu
suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo draudžiama keisti vartojimo objektus
• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJA

ŽINGSNIAI, ĮSIRENGIANT
IKI 30 KW GALIOS
SAULĖS ELEKTRINĘ

1

ŽINGSNIS

2

Svarbu įvertinti, koks yra metinis elektros energijos suvartojimo poreikis.
Pagal tai nusprendžiama, kokios galios elektrinės reikės. Galima pasinaudoti
ESO svetainėje esančia skaičiuokle: http://bit.ly/ESO_Skaiciuokle
Dar būtina atsižvelgti, ar yra
tinkama vieta elektrinės statybai
(stogas, žemė).

ŽINGSNIS
Savitarnos svetainėje
www.manogile.lt
užpildote paraišką
tapti elektros
energiją gaminančiu
vartotoju.

3

www.manogile.lt

4

ŽINGSNIS

ŽINGSNIS

Trukmė nuo 5 iki 10 dienų.

Informaciją apie parengtas
technines sąlygas, prijungimo ir
elektros energijos
pirkimo-pardavimo sutartis gausite
elektroninu paštu, o pasirašyti
galėsite prisijungę prie savitarnos
svetainės www.manogile.lt

SUTARTIS

Praktikoje užtrunka nuo 5 iki 10 dienų.

Pasirinkti atestuotą montavimo įmonę, kuri įrengs elektrinę ir pateiks nustatytos formos
deklaraciją, patvirtinančią, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, įranga suderinta ir
išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Deklaracijos pavyzdį
galima rasti ESO svetainėje. Pasitikrinti, ar įmonė turi atestatą galima svetainėje www.vert.lt

Trukmė – pagal
individualų susitarimą
su rangovu.

5

ŽINGSNIS

Trukmė iki 10 dienų.

Įrengus elektrinę, bei pateikus rangovo deklaraciją ESO
sumontuoja išmanųjį dvipusės apskaitos skaitiklį, kuris ﬁksuoja
tiek į tinklą patiektą, tiek iš tinklo paimtą elektros energijos kiekį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS MINISTERIJA

ŽINGSNIAI, ĮSIRENGIANT
DIDESNĘ NEI 30 KW
GALIOS SAULĖS ELEKTRINĘ

1

ŽINGSNIS

2

Svarbu įvertinti, koks yra metinis elektros energijos suvartojimo
poreikis. Pagal tai nusprendžiama, kokios galios elektrinės
reikės. Galima pasinaudoti ESO svetainėje esančia skaičiuokle:
http://bit.ly/ESO_Skaiciuokle
Dar būtina atsižvelgti, ar yra
tinkama vieta elektrinės
statybai (stogas, žemė).

Trukmė iki 15 dienų.

ŽINGSNIS

Paraiška ESO dėl
išankstinių
elektrinės
prijungimo sąlygų.

PARAIŠKA

4

ŽINGSNIS

ŽINGSNIS
Leidimas plėtoti elektros
energijos pajėgumus
(išduoda Valstybinė
energetikos reguliavimo
taryba (VERT), svetainėje
www.vert.lt. Leidimą
galima užsisakyti ir
internetu.

LEIDIMAS

Trukmė iki 3 dienų.

Paraiška ESO dėl
elektrinės prijungimo
sąlygų.
PARAIŠKA

3

Trukmė iki 30 dienų.

5

ŽINGSNIS

Trukmė 30-60 dienų.

Jei reikalingas projektavimas,
su ESO suderinamas
techninis elektrinės
projektas, su prijungimo prie
ESO dalimi.

+
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Praktikoje užtrunka
nuo 5 iki 10 dienų.

7

ŽINGSNIS

Su ESO pasirašoma prijungimo
paslaugos sutartis ir sumokama
prijungimo įmoka.

Trukmė iki 5 dienų.

ŽINGSNIS
Paraiška VERT dėl pažymos apie
įrengtos elektrinės techninės būklės
patikrinimą. Paraišką galima pateikti
ir internetu.

Trukmė iki 30 dienų.

9

ŽINGSNIS

SUTARTIS

Pasirinkti atestuotą montavimo
įmonę, kuri įrengs elektrinę.
Pasitikrinti, ar įmonė turi atestatą
galima svetainėje www.vert.lt.
Trukmė – pagal individualų
susitarimą su rangovu.

8

Trukmė iki 5 dienų.
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ŽINGSNIS
Leidimas gaminti
elektros energiją
(išduoda VERT).
Leidimą galima
užsisakyti ir
internetu.

>

LEIDIMAS

Trukmė iki 5 dienų.

10

ŽINGSNIS

Su ESO pasirašoma gaminančio
vartotojo sutartis ir ESO sumontuoja
išmanųjį dvipusės apskaitos skaitiklį,
kuris ﬁksuoja tiek į tinklą patiektą,
tiek iš tinklo paimtą elektros
energijos kiekį.

