Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose
Registracijos prie Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinės sistemos (APVIS) žingsniai

1 žingsnis. Eikite į interneto svetainę: http://apvis.apva.lt/ ir spauskite „Prisijungti“:
1

2 žingsnis. Jums patogiu būdu prisijunkite prie Elektroninių valdžios vartų:
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1

3 žingsnis. Atsidariusiame banke pasirinkite Elektroninius valdžios vartus ir /ar patvirtinkite
savo tapatybę, tuomet vėl būsite grąžintas į APVIS svetainę. Joje patvirtinkite, kad
susipažinote ir sutinkate su svetainės taisyklėmis:
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4 žingsnis. Tai padarę į savo elektroninį paštą gausite patvirtinimą, kurį reikės aktyvuoti.
Prisijunkite prie savo elektroninio pašto, atsidarykite iš APVIS gautą el. laišką ir patvirtinkite,
spausdami „nuoroda“:
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5 žingsnis. Atsidariusiame APVIS lange galite rasti jau suvestus savo duomenis (lango viršuje
prie savo vardo ir pavardės spauskite „Profilis“), kuriuos reikia patikrinti ir atnaujinti, arba
gali reikėti suvesti savo duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. Nr.).
Įrašę ir / ar atnaujinę duomenis spauskite „Atnaujinti duomenis“:
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6 žingsnis. Grįžę į pradinį puslapį (https://apvis.apva.lt/), pasirinkite priemonę „VP-EM-E02
Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose
(Gaminsiu ir vartosiu elektrą tame pačiam objekte)“
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7 žingsnis. Atsidariusiame lange susipažinkite su pateikta informacija ir apačioje spauskite
„Pildyti formą“:
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8 žingsnis. Atsidariusiame lange užpildykite laukelius apie pareiškėją:
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9 žingsnis. Pasirinkite, kur bus įrengiama saulės elektrinė – ant pastato stogo ar ant žemės.
10 žingsnis. Pasirinkę elektrinės montavimo vietą ant pastato stogo – įveskite unikalų
pastato numerį (jį galite rasti Registrų centro išduotame pastato dokumente). Pasirinkę
elektrinės montavimą ant žemės – įveskite žemės sklypo unikalų numerį (jį galite rasti
Registrų centro išduotame žemės sklypo dokumente).
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11 žingsnis. Laukelyje įrašykite pageidaujamos įsirengti elektrinės galią:
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12 žingsnis. Formos pabaigoje patvirtinkite, kad perskaitėte ir sutinkate su įsipareigojimais
(spauskite „Perskaičiau ir sutinku“), tuomet spauskite „Pateikti“:

12

Norėdami gauti individualų pasiūlymą saulės elektrinei įsirengti – prašome
užpildykite užklausos formą (spauskite žemiau pateiktą nuorodą):
https://www.saulesbaterijos.lt/uzklausos-forma/

Jeigu kyla klausimų pildant paraišką ar renkantis saulės elektrinę – prašome
kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
https://www.saulesbaterijos.lt/kontaktai/
Adresas: Raudondvario pl. 150 Kaunas, LT-47175 Lietuva
El. paštas: rokas@elmitra.lt
Tel. Nr.: +370 676 63 772
Tel. Nr.: +370 609 94 126

Kreipkitės, mielai atsakysime į visus Jums kylančius klausimus – www.saulesbaterijos.lt
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