
Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimo didinat energinį efektyvumą 
pildymo instrukcija

Prieigą prie registracijos formų pildymo sistemos galite pasiekti tiesioginiu adresu http://apvis.apva.lt/ arba per 
Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainę - https://www.apva.lt
Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti registracijos formą, ir kaip įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką -
https://apvis.apva.lt/duk/kaip-prisijungti-prie-apvis
Žiūrėti paruoštas vaizdines instrukcijas

Juridiniam asmeniui paraiškoje įvedus įgalioto 
asmens duomenis, vėliau tolimesnį pildymą 
gali atlikti įgaliotas asmuo, jungdamasis per 
savo bankininkystę (kaip gyventojas).SVARBU

Prašome patikrinti Elektroniniuose valdžios
vartuose nurodytą el. paštą. Jis turėtų būti
aktualus ir naudojamas. Šiuo paštu bus
siunčiamos žinutės dėl finansavimo, mokėjimo
Prašymų pateikimo ir kitais klausimais.

http://apvis.apva.lt/
https://www.apva.lt/
https://apvis.apva.lt/duk/kaip-prisijungti-prie-apvis


Prisijungus APVIS sistemoje prašome užpildyti visus nurodytus  laukus:

Prašome patikrinti ir jei nėra įkelta automatiškai įrašyti kontaktinius duomenis. 

Jeigu yra susijusių įmonių, prašome pažymėti TAIP ir nurodyti jų duomenis pagal 
FR0438 „Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei 

prievolių ataskaitą“.

Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo, prašome nurodyti įgaliojamo asmens 
duomenis ir įkelti įgaliojimą.



Prašome įrašyti projekto pavadinimą. Pvz.: „Muziejaus X atnaujinimas“.

Prašome nurodyti planuojamą projekto įgyvendinimo trukmę mėnesiais. 
Įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto 

sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėlesnė, kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d

Prašome pažymėti „Ne“ bei užpildyti prašomą informaciją. Nurodyti 
savivaldybę, pastato unikalų numerį  bei adresą kuriame įgyvendinamas 

projektas.

Jeigu projektu atnaujinama tarpusavyje susijusių pastatų grupė, teikiant 
paraišką įrašomi visų atnaujinamų pastatų unikalūs numeriai ir adresai. 

Pildant paraišką pasirinkti “Pridėti papildomą projekto adresą“.



Prašome aprašyti esamą situaciją,  pvz. nurodyti esamo/ų 
pastato/ų  energinio naudingumo klasę/es, pateikti informaciją 

ar pastatas prijungtas prie centrinio šildymo sistemos, ar yra 
įdiegti (kokie) atsinaujinančių energijos išteklių įrenginiai 

(šilumos siurbliai, elektrinės ar pan.). 

Prašome įrašyti projekto tikslą. Pvz. Projekto tikslas 
modernizuoti pastatą ir pagerinti energijos vartojimo 

efektyvumą, užtikrinant pastato infrastruktūros atitiktį higienos 
normų reikalavimams, taip racionaliai panaudojant biudžeto 

lėšas, skirtas viešiesiems pastatams eksploatuoti, bei mažinant į 
atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) 

kiekį.

Palikite ir nurodykite tas Apraše nurodytas priemones, kurios bus įgyvendinamos iš pateikiamo sąrašo:
• šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių sistemų modernizavimas;
• vėdinimo ir (ar) rekuperacijos sistemų modernizavimo ar įrengimas;
• stogo šiltinimo (taip pat ir naujos stogo dangos įrengimo), perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimo;
• išorinių pastato sienų ir cokolio šiltinimo, taip pat ir sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimo ir nuogrindos sutvarkymas;
• perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimas;
• lauko ir tambūro durų keitimo, taip pat ir įėjimo laiptų remonto ir pritaikymo neįgaliųjų poreikiams;
• langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
• rūsio perdangos ir (ar) grindų ant grunto šiltinimo, šildomo rūsio atitvarų šiltinimas;
• apšvietimo sistemos modernizavimas;
• atnaujintame pastate esančios katilinės modernizavimas;
• energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimas;
• centralizuotai pagamintos šilumos tiekimo pastatui tinklų ir įrenginių įrengimas;
• bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (elektros, priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių nuotekų, drenažo, taip pat ir pastatui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimo ar keitimas;
• konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą) keitimas;
• bendrojo naudojimo laiptinių paprastojo remonto (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimo dažyti ir dažymo, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas);
• projektavimo, ekspertizės, techninės priežiūros, pastatų energijos vartojimo audito ir kitų su pastatų renovacijos darbų atlikimu susijusių būtinų paslaugos;
• konsultacijos rengiant individualius projektus, energijos vartojimo audito, viešųjų pirkimų ir parengtų projektų dokumentų (energijos vartojimo audito, projektinių pasiūlymų ir kt.) analizės paslaugų.



Prašome įrašyti atnaujinamų pastatų skaičių.

Jei pastatas neprijungtas prie centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos ir iki 
projekto įgyvendinimo pradžios nėra įdiegtos AEI technologijos šilumos energijai 

gaminti, prašome pažymėti langelį ir įrašyti planuojamą įdiegti galią, nustatytą 
pastato energijos vartojimo audito metu.

Pastatuose, kuriuose iki projekto įgyvendinimo pradžios nėra įdiegtos AEI 
technologijos elektros energijai gaminti, prašome pažymėti langelį ir įrašyti  
planuojamos įsirengti/įsigyti saulės elektrinės  galią, atsižvelgiant į pastato 

energijos vartojimo poreikius.



Prašome nurodyti pastato bendrą plotą, kuris nurodytas Valstybės įmonės Registrų 
centro išraše.

Prašome nurodyti pastato bendrą plotą po projekto įvykdymo, kuris liks neatnaujintas.                              
Jeigu projekto metu planuojama atnaujinti visą numatytą pastato plotą, tuomet šiame 

laukelyje prašome įrašyti 0 m2.

Prašome nurodyti 1 metų vertinimo laikotarpį.

Prašome įrašyti atnaujinamo pastato šildomą plotą m2, kuris nurodytas esamo 
energinio naudingumo sertifikate.

Prašome nurodyti 1 metų vertinimo laikotarpį.

Prašome įrašyti atnaujinamo pastato šildomą plotą m2 po projekto įvykdymo, kuris liks 
neatnaujintas. Jeigu projekto metu planuojama atnaujinti visą numatytą pastato 

šildomą plotą, tuomet šiame laukelyje prašome įrašyti 0 m2.



Prašome įrašyti atnaujinamo pastato neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudas 
(kWh/m²/metai), kurios nurodytos esamo energinio naudingumo sertifikate.

Prašome įrašyti atnaujinamo pastato neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudas 
(kWh/m²/metai), kurios nurodytos preliminariame energinio naudingumo sertifikate 

(pateiktame su energetinio audito ataskaita).

Prašome nurodyti 1 metų vertinimo laikotarpį.

Prašome įrašyti atnaujinamo pastato atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudas 
(kWh/m²/metai), kurios nurodytos esamo energinio naudingumo sertifikate.

Prašome įrašyti atnaujinamo pastato atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudas 
(kWh/m²/metai), kurios nurodytos preliminariame energinio naudingumo sertifikate 

po pastato modernizavimo (pateiktame su energetinio audito ataskaita).

Prašome nurodyti 1 metų vertinimo laikotarpį.



Prašome įrašyti atnaujinamo pastato į aplinką išmetamą CO2 kiekį (kg/m²/metai), 
kuris nurodytas esamo energinio naudingumo sertifikate.

Prašome įrašyti atnaujinamo pastato į aplinką išmetamą CO2 kiekį (kg/m²/metai), 
kuris nurodytas preliminariame energinio naudingumo sertifikate po pastato 

modernizavimo (pateiktame su energetinio audito ataskaita).

Prašome nurodyti 1 metų vertinimo laikotarpį.



Rodiklių reikšmės imamos iš pastato energinio naudingumo  sertifikatų



Prašome pažymėti langelį.

Prašome įrašyti išlaidų sumą pastato modernizavimo ir AEI įrengimo darbams, pagal 
Aprašo 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12 

papunkčius (Eur. be PVM).

Prašome įrašyti išlaidų sumą inžinerinių sistemų atnaujinimo, laiptinių, remonto 
darbams pagal Aprašo 24.13–24.15 papunkčius. Atkreipiame dėmesį jog Aprašo 

24.13–24.15 papunkčiuose nurodytos išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 20 
procentų visų projekto išlaidų.

Įrašyti, kokiais dokumentais remiantis nustatyta išlaidų suma (viešųjų pirkimų 
dokumentai, skaičiavimai, projektinės sąmatos, parengti pagal galiojančius paslaugų 

bei rangos darbų įkainius, arba ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai).

Prašome pažymėti langelį, jeigu numatoma patirti šios rūšies išlaidas.

Įrašyti, kokiais dokumentais remiantis nustatyta išlaidų suma (viešųjų pirkimų 
dokumentai, skaičiavimai, projektinės sąmatos, parengti pagal galiojančius paslaugų 

bei rangos darbų įkainius, arba ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai).



Prašome įrašyti išlaidų sumą techninės priežiūros, ekspertizės, energijos vartojimo 
auditų paslaugoms pagal Aprašo 24.16–24.17  papunkčius. Atkreipiame dėmesį, kad 

šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų visų projekto išlaidų.  

Prašome pažymėti langelį, jeigu numatoma patirti šios rūšies išlaidas.

Įrašyti, kokiais dokumentais remiantis nustatyta išlaidų suma (viešųjų pirkimų 
dokumentai, skaičiavimai, projektinės sąmatos, parengti pagal galiojančius paslaugų 

bei rangos darbų įkainius, arba ne mažiau kaip 3 tiekėjų komerciniai pasiūlymai).



Prašome įrašyti prašomą finansuoti sumą.



Prašome įrašyti netinkamas finansuoti projekto išlaidas (Pavadinimus ir sumas). PVZ.: PVM 
suma, kitų pastato savininkų ar valdytojų prisidėjimas, kaip numatyta Aprašo 55.10 punkte.

Prašome pasitikrinti ar ši apskaičiuota suma atitinka bendrą projekto vertę.



Prašome pažymėti „Taip“ ir įkelti pareiškėjo užpildytą nustatytos formos vienos įmonės deklaraciją apie 
kitą per einamuosius ir dvejus ankstesnius finansinius metus pagal de minimis reglamentus gautą de 

minimis pagalbą (pateikiama ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis 
FR0438 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir 
kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

Prašome pažymėti „Taip“ ir įkelti pagal Metodiką parengtą atnaujinamo pastato energijos vartojimo audito
ataskaitą, pagrindžiant, kad atnaujinus (modernizavus) pastatą bus pasiekta ne žemesnė kaip B energinio

naudingumo klasė, pirminės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 30 procentų ir įdiegtos AEI 
technologijos, atsižvelgiant į Aprašo 13.4, 13.5 papunkčių bei 14 punkto nuostatas.

Prašome pažymėti „Taip“ ir įkelti Lietuvos energetikos agentūros išvadą dėl energijos vartojimo audito 
atitikties Metodikos ir  Aprašo reikalavimams.

Prašome pažymėti „Taip“ ir įkelti pastato naudojimo planą visam projekto ataskaitiniam laikotarpiui, kaip
numatyta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 

patvirtinimo“, 25 punkte.



Jeigu atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas yra naudojamas pagal 
panaudos, patikėjimo ar nuomos sutartį –prašome pažymėti „Taip“ ir įkelti 

panaudos davėjo, patikėtojo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto 
veiklas ir įsipareigojimas perimti pareiškėjo ar paramos gavėjo iš projekto 
sutarties kylančias teises ir pareigas arba perduoti tiesiogiai su projektu 
susijusį turtą kitam teisėtam turto valdytojui, perimančiam pareiškėjo ar 

paramos gavėjo teises ir pareigas, jeigu pateikus paraišką, projekto 
įgyvendinimo metu ar po projektiniu laikotarpiu (ne trumpiau kaip 10 metų), 

pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar 
paramos gavėjas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą.

Jeigu atnaujiname pastate yra prekiaujančių ar paslaugas teikiančių ūkio 

subjektų (nuomininko, panaudos gavėjo ar kitais teisiniais pagrindais valdančio 

pastatą) prašome pažymėti „Taip“ ir įkelti sutikimą, kad atitikus de minimis

reglamento nuostatas, jam būtų registruojama de minimis pagalba (jeigu 

taikoma).

Jeigu pastatas priklauso keliems savininkams ar valdytojams, prašome pažymėti 
„Taip“ ir įkelti visų pastato patalpų savininkų ar valdytojų rašytinius susitarimus 
dėl Projekto vykdymo ir kito (-ų) savininko (-ų) ar valdytojo (-ų) lėšų prisidėjimo 

prie Projekto jo atnaujinamai pastato daliai.

Jeigu yra kitų aktualių ar svarbių paraiškos vertinimui dokumentų, prašome 
pažymėti „Taip“ ir įkelti dokumentus.



Prašome perskaityti ir pažymėti, kad sutinkate ir pateikite paraišką 
vertinimui.
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