
Modernizavimo fondo kompensacinių išmokų mokėjimo savivaldybių viešiesiems 
pastatams atnaujinti 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 įrašyti kontaktinius duomenis.

Jeigu paraišką teikia ne savivaldybės administracija, prašome 
įkelti įgaliojimą



Prašome įrašyti projekto pavadinimą. Pvz.: „Alytaus sav. 
darželio „Gudrutis“ atnaujinimas

Prašome nurodyti planuojamą projekto įgyvendinimo 
trukmę mėnesiais, projekto išlaidos turi būti patirtos iki 

2023 m. gruodžio 31 d. Agentūrai galutinis mokėjimo 
prašymas turi būti pateiktas iki 2024 m. kovo 1 d.

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

kuriame įgyvendinamas projektas

Jeigu visam atnaujinamam pastatų kompleksui, turinčiam 
kelis unikalius pastatų numerius, parengtas vienas 

projektas, kuriuo siekiama B energinio naudingumo klasės 
ir pasirašyta viena FPV sutartis ar banko įsipareigojimo 
raštas, teikiant paraišką įrašoma atnaujinamų pastatų 
adresai, visų atnaujinamų pastatų unikalūs numeriai.  

Pildant paraišką pasirinkti “Pridėti papildomą projekto 
adresą“.



Prašome trumpai aprašyti numatomą projektą, nurodyti pastato atnaujinimo priemonių pavadinimus. Pvz. Alytaus miesto, darželio 
„Gudrutis“  atnaujinimui planuojami darbai:  visų langų keitimas (B klasė); stogo apšiltinimas (B klasė); sienos (su cokoline dalimi) šiltinimas (B 

klasė); grindų ant grunto šiltinimas (B klasė); šildymo sistemos modernizavimas; šilumos punkto modernizavimas; elektros sistemos 
modernizavimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos modernizavimas; bendrojo naudojimo laiptinių remontas.

Prašome aprašyti esamą situaciją,  įrašyti duomenis pateiktus 
energetinio audito ataskaitoje. Pvz. Investicijų projektas yra 
skirtas Alytaus miesto, darželio „Gudrutis“  žemo energinio 

efektyvumo problemai spręsti. Kadangi pastatas statytas 
1975 m., tai tuo metu naudotos technologijos, medžiagos ir 

inžineriniai sprendiniai nebeatitinka šiandien keliamų 
energijos efektyvumo, statybos techninių ir kitų reikalavimų. 

Bendras pastato plotas siekia 2000,12 kv. m, bendras 
šildomas plotas – 1910,30 kv. m. Pastatas yra 2 aukštų su 

rūsiu (cokoliniu aukštu).

Prašome įrašyti projekto tikslą. Pvz. Pagerinti Alytaus miesto, 
darželio „Gudrutis“ pastato ir inžinerinių sistemų fizines bei 

energines savybes, didinant pastato  energijos vartojimo 
efektyvumą, užtikrinant pastato infrastruktūros atitiktį 
higienos normų reikalavimams, ir tuo pačiu racionaliai 

panaudojant savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas viešiesiems 
pastatams eksploatuoti, bei mažinant į atmosferą išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekį.



Prašome įrašyti atnaujinamų pastatų skaičių



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 laikotarpį

Prašome įrašyti atnaujinamo pastato šildomą plotą m2, 

kuris nurodytas esamo energinio naudingumo 

sertifikate.

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 nurodyti 1 metų laikotarpį



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 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 (pateiktame su energetinio audito ataskaita).

Prašome nurodyti 1 metų 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 (pateiktame su 
energetinio audito ataskaita).

Prašome nurodyti 1 metų laikotarpį.



Prašome pažymėti langelį.

Prašome pažymėti langelį, kadangi paskolos sutartyje 

nurodyta suma jau yra su PVM

Prašome įrašyti 100 proc. FPV nustatytų (pripažintų) 

tinkamų išlaidų (SPF paskola + Modernizavimo fondo 

subsidija) . Bendra paskolos iš SPF ir kompensacinės 

išmokos suma negali viršyti 100 proc. FPV nustatytų 

(pripažintų) tinkamų išlaidų.

Prašome įrašyti sutarties ar įsipareigojimo rašto numerį 
(pats dokumentas bus pridedamas prie „Pasirengimas 

įgyvendinti projektą“



Prašome įrašyti 50 proc. FPV nustatytų (pripažintų) 
tinkamų išlaidų. Atkreipiame dėmesį, kad 

tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos ne 
daugiau kaip 50 proc. FPV nustatytų tinkamų išlaidų 
įgyvendinant projektą, kuriam gauta paskola pagal 

SPF paskolos sutartį. Bendra paskolos iš SPF ir 
kompensacinės išmokos suma negali viršyti 100 
proc. FPV nustatytų (pripažintų) tinkamų išlaidų.

Prašome pasitikrinti ar ši apskaičiuota suma atitinka 
bendrą projekto vertę (t.y. banko paskola + 

Modernizavimo fondo subsidija).

Laukelyje apskaičiuotas lėšos turi atitikti banko 
paskolos sumą 



Jeigu savivaldybės administracija ar jos įgaliotas subjektas 

arba savivaldybės administracijos viešojo pirkimo būdu, 

projekto įgyvendinimui, įsigijo energijos taupymo 

paslaugų teikimo įmonę, prašome žymėti Taip ir pateikti 

sutartį su ETPT įmone arba valdžios ir privataus subjektų 

partnerystės sutartį.

Prašome žymėti „Taip“ ir privalomai pateikti FPV ir 
pareiškėjo sutartį dėl SPF paskolos ir FPV lėšų suteikimo 

projektui įgyvendinti. Jeigu paskolos sutartis nepasirašyta 
– pateikti FPV įsipareigojimo raštą.

Kai taikoma, prašome žymėti „Taip“, bei pateikti vienos 
įmonės deklaraciją. Atkreipiame dėmesį, kad teikiant de 

minimis pagalbą, viena įmone laikomos visos įmonės, 
kurių tarpusavio santykiai atitinka de minimis reglamento 

2 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Prašome žymėti „Taip“ ir privalomai pateikti preliminarų 
energinio naudingumo sertifikatą pateiktą su energetinio 

audito ataskaita.

Prašome žymėti „Taip“ ir privalomai pateikti energinio 
naudingumo sertifikatą.



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


