
Fizinių asmenų privačių elektromobilių 
įkrovimo prieigų įrengimo paraiškos 
paramai pildymo instrukcija

Pateiktas kvietimo pavzydys fizinių asmenų 
privačių elektromobilių įkrovimo prieigų 
įrengimui individualiuose namuose ar soduose. 
Lygiai toks pat pažymėtas laukas atsiranda pasi-
renkant pildyti paraišką daugiabučiame name ar 
daugiabučio namo sklype.

Eikite į puslapį:  Kvietimai teikti paraiškas 
– Lietuvos energetikos agentūra (ena.lt)

Skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ 
pasirinkite jums aktualų kvietimą:
•  Fizinių asmenų privačių elektromobilių 

įkrovimo prieigų įrengimas 
individualiuose namuose / soduose 

•  Fizinių asmenų privačių elektromobilių 
įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių 
namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse 
ir garažuose

1 žingsnis

Svarbu! Instrukcija yra tinkama tiek teikiant paraišką nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo 
turto objektuose, tiek  nuosavybės teise valdomuose nekilnojamojo turto objektuose 
daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.

Pasirinkus jums aktualų kvietimą, spauskite 
mygtuką „Paraiškos teikimo forma“.

2 žingsnis

https://www.ena.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/
https://www.ena.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/
https://www.ena.lt/fa-ikrovos-prieigos-individualiems-namams/
https://www.ena.lt/fa-ikrovos-prieigos-individualiems-namams/
https://www.ena.lt/fa-ikrovos-prieigos-daugiabuciams/
https://www.ena.lt/fa-ikrovos-prieigos-daugiabuciams/
https://www.ena.lt/fa-ikrovos-prieigos-daugiabuciams/


Atsidariusiame naujame lange pasirinkite 
jums aktualų kvietimą ir spauskite 
„SUBMIT“.

3 žingsnis

Prisijunkite prie paraiškos pildymo portalo 
jums patogiu būdu. 
„Lietuvos energetikos agentūra“ 
rekomenduoja susikurti atskirą prisijungimą 
ir slaptažodį (nesijungti per „Google“ ar 
„Facebook“ paskyras).

4 žingsnis



Prisijungus, užpildykite nurodytus 
laukelius. Būtinieji laukai pažymėti „*“.
Po kiekvienu laukeliu pateiktas 
paaiškinimas, kaip teisingai jį užpildyti.

5 žingsnis

Toliau užpildykite nurodytus laukelius 
pažymėtus „*“ – „BENDRIEJI DUOMENYS – 
kontaktinis asmuo“.
Po kiekvienu laukeliu pateiktas 
paaiškinimas, kaip teisingai jį užpildyti.

6 žingsnis



Toliau užpildykite nurodytus laukelius 
pažymėtus „*“ – „JP PROJEKTO VEIKLA IR 
PLANUOJAMOS IŠLAIDOS“. 
Po kiekvienu laukeliu pateiktas 
paaiškinimas, kaip teisingai jį užpildyti.

7 žingsnis



Paraiškos dalyje „Supaprastintai 
apmokamų išlaidų skaičiuoklė“ įrašykite 
planuojamą įrengti prieigų skaičių ANT 
SIENOS ir ANT ŽEMĖS, pagal Išlaidų 
poreikio pagrindimo lentelės duomenis.
Skaičiuoklė apskaičiuos pašomą finansuoti 
išlaidų sumą, kurią nurodysite žemiau 
esančiame laukelyje „Prašoma finansuoti 
išlaidų suma“. 
Po kiekvienu laukeliu rasite paaiškinimą, 
kaip teisingai jį užpildyti.

8 žingsnis

Paraiškos dalyje „JP projekto veiklų 
vykdymo vieta“ nurodykite savivaldybės 
pavadinimą.

9 žingsnis

Kitoje paraiškos dalyje pridedami VĮ 
Registrų centro Nekilnojamojo turto 
registro išrašai nurodytais formatais.

10 žingsnis

Pasirinkite ar pareiškėjas (fizinis asmuo) 
vykdo ūkinę veiklą? 
Jei vykdote ūkinė veiklą privalote pateikti 
vienos įmonės deklaraciją. Jei nevykdote 
pažymite „Ne“. Tokiu atveju papildomai 
pateikti nieko nereikia.

11 žingsnis



Pažymėkite „Pridedu pasirašytą 
pareiškėjo deklaraciją“.  

12 žingsnis

Paspauskite ant aktyvių žodžių 
„Pareiškėjo deklaracija“.

13 žingsnis

Kitame lange atsidariusioje formoje 
„Pareiškėjo deklaracija“ nurodykite savo 
vardą ir pavardę, pasirašykite paprastu 
arba el. parašu.

14 žingsnis



„Pareiškėjo deklaraciją“ įkelkite paspaudus 
„Choose File“.

15 žingsnis

Užpildžius nurodytus laukelius ir prisegus 
visus reikiamus dokumentus, spauskite 
„Submit Form“. 
Jei paraiškos dar nenorite pateikti ir 
planuojate sugrįžti prie pildymo, spauskite 
„Save Draft“. 

16 žingsnis


