
Geoterminiai šilumos siurbliai. 
Ką turime ir kas laukia

2022-06-03 Klaipėda



Kokias investicijas turime

• Klimato kaitos programa;

• ES struktūriniai fondai;

• Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą;

• Daugiabučių atnaujinimo programa;

• Modernizavimo fondas;



Procesas

Kvietimas apvis.apva.lt

Registracijos formų

vertinimas

Informavimas ar rezervuojama 

parama

Įrengimas per 9 mėn.

Išlaidų kompensavimo prašymo teikimas.

Kompensacijos išmokėjimas per 60 d.



Ką turiu žinoti pildant registracijos formą

• Atlikti namų darbus (įvertinti poreikius ir technines 

galimybes);

• Pagal kurią priemonę teiksiu paraišką;

• Man nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto 

(namo, žemės sklypo, buto) unikalų numerį;

• Ketinamos įsigyti įrangos tipas, galingumą;

• Įsipareigojimus (neparduoti, nevykdyti komercinės veiklos, 

pirkti naują įrangą ir kt.);

• Turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą, jei registracijos 

formą teikia įgaliotasis asmuo;

• Informacija apie vertinimo eigą - prisijungus prie APVIS 



Registracijos formos pildymas



• Mažiau pareiškėjų daromų klaidų ir atmetamų registracijos 

formų;

• Galimybė pasitaisyti registracijos formos pildymo metu;

• Galimybė atsisakyti administracinės atitikties vertinimo;

• Spartesnis administravimas;

• Patikimesnė kontrolė;

Informacinės sistemos APVIS nauda



Katilų keitimas

Kur gali būti

keičiami neefektyvūs

katilai

1-2 butų gyv. namai, sodo namai (nuosavybė)

Pastatų statyba turi būti baigta (100 proc.) ir įregistruota daugiau kaip 5 m.

Galima įsigyti įranga • biokuro katilą (5 klasės);

• šilumos siurblį (žemė-vanduo);

• šilumos siurblį (vanduo-vanduo);

• šilumos siurblį (oras-vanduo); 

• šilumos siurblį (oras-oras) Klimato kaitos programoje;

Paramos dydis Priklauso nuo įrangos tipo ir galingumo (pagal fiksuotus įkainius)

Per kiek laiko įsirengti 

įsigyti

9 mėn. nuo kvietimo pabaigos

Išlaidų tinkamumas Nuo Registracijos formos pateikimo dienos



Fiksuoti įkainiai
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Biokuro katilas (5 klasė)

Šilumos siurblio oras-vanduo sistema (be integruoto boilerio)

Šilumos siurblio oras-vanduo sistema (Su integruotu boileriu)

Šilumos siurblio žemė-vanduo arba vanduo-vanduo sistema (Be integruoto boilerio)

Šilumos siurblio žemė-vanduo arba vanduo-vanduo sistema (Su integruotu boileriu)

Šilumos siurblio oras-oras

Kokia įranga populiariausia



Kokia įranga populiariausia
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Biokuro katilas (5 klasė)

Šilumos siurblio oras-vanduo sistema (be integruoto boilerio)

Šilumos siurblio oras-vanduo sistema (Su integruotu boileriu)

Šilumos siurblio žemė-vanduo arba vanduo-vanduo sistema (Be integruoto boilerio)

Šilumos siurblio žemė-vanduo arba vanduo-vanduo sistema (Su integruotu boileriu)



Geoterminių siurblių statistika

Metai Kiekis, vnt. Galia, kW
Finansavimo suma, 
Eur.

2019 81 979 489 253

2020 268 3231 1 538 892

2021 176 2181 1 064 495

2022* 220 2930 1 448 030
* 2022 m. pasibaigusių kvietimų teikti paraiškas projektai tik 
įvertinti ir skirtas finansavimas. Patys projektai dar 
įgyvendinami.

Kaip ir kalbėjome telefonu, siunčiame informaciją apie finansavimą geoterminiams šilumos siurbliams. 



Kokius dokumentus pateikti

su išlaidų kompensavimo prašymu?

• Įrangos įsigijimą bei perėmimo nuosavybėn pagrindžiančius

dokumentus;

• Įrangos techninius duomenis patvirtinančius dokumentus

(įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija);

• Bendrasavininkų sutikimai;

• Įdiegtos įrangos nuotraukas;



• Pateikimo laikas nesvarbus;

• Įsiskaityti/apsispręsti;

• Pasitikrinti nekilnojamo turto išrašą (Kam priklauso turtas, verslo 

plotas, kiek reikės bendrasavininkų sutikimų, turto paskirtis, 

areštas ir kt.)



Planai 2022 m.

• 2022 m. birželis - 12 mln.

• 2022 m. ruduo – 13 mln. 



AČIŪ


