
REIKALAVIMAI 
naujai įsigyjamam
elektromobiliui / 
pareiškėjui

Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra:

REIKALAVIMAI 
senajam automobiliui / pareiškėjui 
norint gauti papildomą
1000 eurų kompensaciją

M1 klasės transporto priemonė varoma vien tik elektra;
Pareiškėjas turi būti įsigyto elektromobilio valdytojas;
Įsigyto elektromobilio registracijos liudijime privalo būti 
nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai ir 
pirmosios registracijos Lietuvoje data;
Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems 
elektromobiliams;
Elektromobilis turi būti užregistruotas ne anksčiau kaip 
2020 m. kovo 13 d.;
Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną
kompensacinę išmoką;
Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti 
kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacinė 
išmoka, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacinės 
išmokos gavimo dienos;
Elektromobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti
kompensuojamas tik vieną kartą.

Norima sunaikinti transporto priemonė iki prašymo
pildymo datos buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių
transporto priemonių registre ne mažiau kaip 12 mėnesių;

Transporto priemonė sunaikinta ne anksčiau kaip
2019 m. spalio 17 d.;

Sunaikintos M1 klasės transporto priemonės valdytoju iki 
prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių;

Transporto priemonė sunaikinta pagal Eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 
(Transporto priemonių tvarkytojų sąrašą rasite ČIA);

Transporto priemonė išregistruota iš Lietuvos Respublikos 
kelių transporto priemonių registro su Eksploatuoti netinka- 
mos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimu;

Transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu gali būti 
kompensuojama tik vieną kartą.

2000 eurų, 
įsigijus naudotą elektromobilį, kurio 
pirmoji registracijos data arba modelio 
metai ne ankstesni nei 2015 m. kovo 13 d., 
o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir 
transporto priemonės registracijos jos 
valdytojo vardu data yra ta pati (sutampa) ir 
yra ne ankstesnė nei 2020 m. kovo 13 d.;

4000 eurų, 
įsigijus naują elektromobilį, kurio
pirmoji registracijos data arba modelio 
metai, pirmosios registracijos Lietuvoje 
data ir transporto priemonės 
registracijos jos valdytojo vardu data yra 
ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei
2020 m. kovo 13 d.;

papildoma
1000 eurų 
kompensacija 
skiriama pareiškėjui, 
kuris tinkamai sunaikino 
savo seną transporto 
priemonę.

+

PERKU ELEKTROMOBILĮ.  

KAIP GAUTI KOMPENSACIJĄ?

Paraiškas galite teikti nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2021 m. vasario 1 d. per informacinę sistemą APVIS adresu   

https://atvr.aplinka.lt/;jsessionid=f2ec373fb6fc847213fae4750cfb
apvis.apva.lt

