
Paraiškos „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos 
šaltiniais“ 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 - https://apvis.apva.lt/duk/kaip-prisijungti-prie-apvis

Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys 
sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo 
pagrindu.

Jeigu paraišką pildo jungtinės 
veiklos sutartimi įgaliotas 
asmuo – jungiamasi kaip 
gyventojas. 

Jeigu paraiška teikiama daugiabučio namo 
administratoriaus ar daugiabučio namo 
bendrijos – paraiškos užregistravimui 
jungiamasi kaip verslo subjektas. 

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

http://apvis.apva.lt/
https://www.apva.lt/


Prašome užpildyti reikalingą informaciją

Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjas– daugiabučio namo butų ar kitų patalpų 
savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir 
viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Paraišką teikiant daugiabučio namo administratoriaus ar daugiabučio namo 
bendrijos (prisijungus kaip verslo subjektui) – paraiškoje automatiškai
sugeneruojami juridinio subjekto duomenys. Jeigu paraiška toliau bus pildoma 
įgalioto asmens - būtina nurodyti įgaliotą asmenį (pridedant įgaliojimą). 

Jeigu paraiška teikiama jungtinės veiklos sutartimi įgalioto asmens (prisijungus 
kaip gyventojui) – paraiškoje automatiškai sugeneruojami teikiančio įgalioto 
asmens duomenys.

Prisijungus APVIS sistemoje prašome užpildyti visus nurodytus  laukus:



Toliau pateikiame paraiškos „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas 
kitais energijos šaltiniais“ formos pildymą pagal pavyzdį:

Daugiabutyje iš viso yra 10 butų, iš jų SND balionai yra naudojami 8 butuose. 
Įgyvendinant projektą numatoma, kad balionų bus atsisakoma 6 butuose. 
Numatoma įgyvendinti visas tris veiklas:
* Bus vykdomas elektros sistemos pertvarkymas laiptinėje (10-čiai butų);
* Bus vykdomas elektros sistemos pertvarkymas 6 butuose;
* Įsigyjamos 6 elektrinės viryklės.

Prašome projekto pavadinime 
nurodyti adresą daugiabučio, 

kuriame planuojama atsisakyti 
SND balionų

Atkreipiame dėmesį, kad 
darbai turi būti atlikti iki 2021m 

lapkričio 30d.



Primename, kad pateikiami aprašymai pagal pavyzdį: 
Daugiabutyje iš viso yra 10 butų, iš jų SND balionai yra naudojami 8 
butuose. Įgyvendinant projektą numatoma, kad balionų bus 
atsisakoma 6 butuose. Numatoma įgyvendinti visas tris veiklas (bus 
vykdomas elektros sistemos pertvarkymas laiptinėje (10-čiai butų); 
bus vykdomas elektros sistemos pertvarkymas 6 butuose; 
įsigyjamos 6  elektrinės viryklės.



Pateiktame pavyzdyje numatomas 
pasiekti rodiklis – 1 daugiabučio 

namo bendros inžinerinės sistemos 
sutvarkymas

Pateiktame pavyzdyje 6 butuose 
atsisakoma SND balionų

Pateiktame pavyzdyje 6 butuose 
įrengiamos naujos elektros viryklės

Pertvarkant dujų sistemas – rinktis 
šias opcijas



Nurodomas daugiabutyje 
esančių butų skaičius

Nurodomas daugiabutyje 
esančių butų skaičius, kurie 

naudoja SND balionus

Nurodomas daugiabutyje 
esančių butų skaičius

Nurodomas butų skaičius po 
projekto, kuriems nebus 

pakeisti SND dujų balionai



Butų, esančių daugiabutyje 
skaičius dauginamas iš 200 

eurų be PVM įkainio

Atkreipiame dėmesį, kad 
kaina nurodoma be PVM

Dokumentai neteikiami



Butų, kuriems bus keičiami 
SND balionai skaičius 

dauginamas iš įkainio 200 
eurų be PVM



Butų, kuriuose pašalinti 
SND balionai skaičius 

dauginamas iš 200 eurų be 
PVM įkainio



Daugiabučio namo atstovui 
kompensuojamos išlaidos už veiklų 

administravimą – 3 proc. 



Jeigu Pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę 

susigrąžinti PVM – prašome pažymėti

Nurodykite prašomą finansuoti išlaidų sumą



Prašome pridėti 
reikiamus dokumentus



Prašome pažymėti, kad sutinkate ir pateikite 
paraišką vertinimui


