
 

 

 

Paramos saulės elektrinei paraiškos pildymas APVIS sistemoje 

1. Eikite į: http://apvis.apva.lt/ ir spauskite mygtuką „Prisijungti“:  

 

 

2. Jums reikės atlikti verslo subjekto autentifikacijos procedūrą per Elektroninius valdžios vartus. 

 

 

3. Prisijungus prie savo profilio APVIS sistemoje, jums reikės patikrinti ir užpildyti savo įmonės 

duomenis. Pažymėkite „Pareiškėjas“, jei paraišką pildo įmonės vadovas ir „Pareiškėjo įgaliotas 

atstovas“, jei atstovaujate įmonę pagal įgaliojimą. 

http://apvis.apva.lt/


 

 

 

 

4. Užpildykite asmeninius duomenis ir, jei reikia, pridėkite įgaliojimą. 

 

5. Užpildykite projekto duomenis pagal turimą galimybių studiją. Pasirinkite diegiamą priemonę 

„Saulės fotovoltinė elektrinė“ ir projekto rodiklius „Sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų“. 

aaaaa Vardenis Pavardenis, UAB 123 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Užpildykite informaciją apie projekto biudžetą – pažymėjus išlaidų kategoriją, atsiras galimybė 

prisegti dokumentus: 

• Diegiama įranga ir įrengimo darbai – prisekite bent vieną komercinį tiekėjo pasiūlymą. 

• Projekto finansų audito išlaidos – kadangi įgyvendinus projektą reikės atlikti projekto 
finansų auditą, prisekite komercinį pasiūlymą iš audito įmonės. Įmonių sąrašas čia: 
https://lar.lt/www/new/Docs/FrmImones.pdf 

• ŠESD ataskaitos patvirtinimo išlaidos – kadangi po metų reikės atlikti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų patikrinimą, prisekite komercinį pasiūlymą iš vieno tikrintojo, sąrašas čia: 
https://www.apva.lt/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-registras/informacija-apie-
tikrintojus/ 

• Projekto viešinimo išlaidos (maks. 60 Eur su PVM) – jei turėsite elektrinę, jums reikės 
lipdukų ant keitiklių ir stendo apie gautą paramą prie įėjimo – nurodykite, kad vykdėte žodinę 
apklausą ir planuojamos išlaidos viešinimui siekia 60 eurų su PVM. 

 
Taip pat nurodykite, kokios subsidijos prašote – maksimalus dydis siekia 30 procentų visų tinkamų 
finansuoti išlaidų. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos aukščiau. Svarbu įrašyti PVM prie netinkamų 
finansuoti išlaidų. Kiti pavyzdžiai – projekto ir paraiškos rengimo išlaidos, pastato rekonstrukcija ir pan. 

 

https://lar.lt/www/new/Docs/FrmImones.pdf
https://www.apva.lt/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-registras/informacija-apie-tikrintojus/
https://www.apva.lt/sajungos-siltnamio-efekta-sukelianciu-duju-registras/informacija-apie-tikrintojus/


 

 

 

 

 

7. Užpildykite informaciją apie pasirengimą įgyvendinti projektą – pažymėjus atsakymą, atsiras 

galimybė prisegti reikiamą dokumentą. Nurodymai konkretiems dokumentams pateikti paramos 

kvietime. 

• Valdymo organo sprendimas – privalote pateikti paraiškos teikimo metu, 

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai – privalote pateikti paraiškos teikimo 

metu, 

• Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (elektrinei virš 30 kW) arba 

Techninės prijungimo sąlygos (elektrinei iki 30 kW) - privalote pateikti paraiškos teikimo 

metu – kreipkitės į „Ignitis“ specialistus ir mes jums padėsime, 

• Techninis projektas arba galimybių studija - privalote pateikti paraiškos teikimo metu - 

kreipkitės į „Ignitis“ specialistus ir mes jums padėsime, 

• Įrangos/rangos darbų pirkimai – galėsite pateikti gavę patvirtinimą dėl paramos, 

• Sudarytos įrangos/rangos darbų sutartys – galėsite pateikti gavę patvirtinimą dėl 

paramos, 

• Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo skaičiavimas - 

privalote pateikti paraiškos teikimo metu pagal kvietime pateiktą formą. 



 

 

 

 

8. Pasirašykite pareiškėjo deklaraciją pažymėdami „Perskaičiau ir sutinku“.  

 


