
Kvietimo „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar 
mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ paraiškos 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)

Paraiškos užregistravimui prašome jungtis kaip 
verslo subjektas per juridinio asmens (!) 
(administratoriaus arba bendrijos) elektroninę 
bankininkystę

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 el. pašto adresu bus
siunčiamos žinutės dėl finansavimo, mokėjimo
prašymų pateikimo ir kitais klausimais.



Prašome užpildyti reikalingą informaciją

Pareiškėjo kontaktiniai duomenys užsipildo automatiškai.

Prašome nurodyti ekonominės veiklos rūšies kodą (galima remtis: 
http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html).

Prašome nurodyti susijusių įmonių informaciją.

Jeigu paraiška toliau bus pildoma įgalioto asmens - būtina nurodyti 
įgaliotą asmenį (pridedant jo įgaliojimą). 

Užpildžius informaciją, lango apačioje spauskite „Išsaugoti“ ir eikite 
į kitą lapą.

Prisijungus APVIS sistemoje prašome užpildyti visus nurodytus  laukus:



Prašome nurodyti trumpą projekto pavadinimą

Atkreipiame dėmesį, kad projektas turi būti
įgyvendintas per 24 mėn. nuo Agentūros direktoriaus
įsakymo dėl finansavimo skyrimo pareiškėjui
paskelbimo dienos.

Prašome pažymėti NE ir nurodyti tikslų adresą, kur bus
vykdomos projekto veiklos.

Šis laukas užsipildo automatiškai, kai įvedamas unikalus
pastato/žemės sklypo numeris



Prašome trumpai aprašyti projekto esmę, nurodyti
projekto tikslą, aprašyti pagrindines veiklas.

Dėmesio: Šioje vietoje taip pat prašome nurodyti, ar
numatoma prašyti projekto avanso. Jei taip, prašome
nurodyti kada ir kokios sumos būtų prašoma.

Pagal tvarkos aprašo 38 p. galimas iki 50 proc. avansas.
Reikalinga pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės
garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą
dėl visos avanso sumos visam projekto įgyvendinimo
laikotarpiui.

Prašome aprašyti šiuo metu naudojamą įrangą, bei
kokio iškastinio kuro bus atsisakoma, ar mažinama.

Prašome aprašyti numatomą įsirengti įrangą.



Prašome pažymėti projekto metu numatomą įsigyti 
įrangą ir nurodyti jos galią ar kitus parametrus 
(saulės kolektorių karštam vandeniui ruošti atveju, 
nurodomas kolektoriaus plotas).

Kur diegiami tik šilumos gamybos įrenginiai (Aprašo 
11.1; 11.2; 11.4; 11.6 p.), turi būti nurodyta šilumos 
galia, tačiau kur diegiami elektros gamybos 
įrenginiai kartu su šiluma (pvz., rankino ciklo 
kogeneraciniai įrenginiai pagal Aprašo 11.5 p.), turi 
būti nurodyta tik elektros galia. 

Jei projekto metu numatoma įsigyti kelis vienodus 
įrenginius, prašome sumuoti abiejų įrenginių galias. 
Jei įsigyjami keli skirtingi įrenginiai, turi būti 
pažymimi abu įrenginiai.



Remiantis ŠESD skaičiuokle 
nurodomas skaičiuoklėje 

apskaičiuotas ŠESD kiekis iki 
projekto

Nurodomas vertinamasis 
laikotarpis pagal numatomą įsigyti 

įrangą (daugeliu atveju bus 15 
metų). 

Pasitikrinti galima pagal Klimato
kaitos programos lėšų naudojimo 
tvarkos aprašo (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2E8
B0079BC9/asr) 2 priedą -

IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ 
SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO 

SUMAŽINIMO 
VERTINIMO METODIKĄ.

Nurodoma likusi reikšmė (iš 
ŠESD kiekio iki projekto atėmus 

ŠESD sutaupymą per metus). 
„0“ žymima tik, jei ŠESD 

sutaupymas yra 100 proc.

Po 2 paraiškos lapo užpildymo –
išsaugoti ir pereiti prie 3 lapo.



Nurodoma numatomos įsigyti 
įrangos kaina ir jos įrengimo 

darbų suma.
Atkreipiame dėmesį, kad kaina 

nurodoma be PVM

Dokumentų šioje vietoje pridėti 
nebūtina. Viešųjų pirkimų 
dokumentai ar komerciniai 

pasiūlymai teikiami prie paraiškos 
priedų (4 paraiškos lape)

Trumpai pateikiami paaiškinimai, 
kaip apskaičiuotos projekto 

išlaidos (iš ko susideda). Taip pat 
turėtų būti nurodoma pagal kokį 

dokumentą (pvz. komercinį 
pasiūlymą ir pan.)

Jei įmonė (PVM mokėtoja) turi 
teisę susigrąžinti PVM –

pažymima varnelė.
Tokiu atveju PVM suma toliau 

bus skaičiuojama kaip 
netinkama finansuoti



Prašome įrašyti prašomą paramos sumą. 
Pareiškėjo nuosavos lėšos apsiskaičiuos 
automatiškai.

Maksimali prašoma suma apskaičiuojama 
pagal Tvarkos aprašo 9 punktą. Jei 
planuojamos įsigyti įrangos išlaidos 
mažesnės už pagal 9 punkto sąlygas 
apskaičiuotą maksimalią tinkamų išlaidų 
sumą, paraiškoje turi būti 
prašoma finansuoti tik pagal turimus 
komercinius pasiūlymus pagrįsta įrangos 
išlaidų suma. Jei planuojamos įsigyti 
įrangos išlaidos yra didesnės už pagal 9 
punkto sąlygas apskaičiuotą maksimalią 
tinkamą išlaidų sumą, paraiškoje 
nurodoma visa planuojamos įsigyti įrangos 
išlaidų suma, tačiau turi būti prašoma tik 
maksimali galima pagal 9 punkto sąlygas 
apskaičiuota suma, likusi išlaidų dalis turi 
būti dengiama pareiškėjo lėšomis. Po 3 paraiškos lapo užpildymo –

išsaugoti ir pereiti prie 4 lapo.



Prašome pridėti 
VISUS reikiamus 
dokumentus.
Atkreipiame dėmesį, 
kad deklaracijos 
teikiamos arba 
pasirašytos el. parašu 
arba pasirašius ir 
atskenavus 
dokumentą

Po 4 paraiškos lapo užpildymo –
išsaugoti ir pereiti prie 5 lapo.



Prašome pažymėti, kad sutinkate ir pateikite 
paraišką vertinimui


