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PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. GAM21-99350

Klientas: IĮ Gargždų dyzelių servisas
Kliento kontaktiniai duomenys: Statybininkų g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., +37069876279,
kuroaparatura@gmail.com
Objekto pavadinimas: GAMYBINIS PASTATAS
Objekto adresas: Statybininkų g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D3199350
Elektros energijos tiekimo patikimumo
kategorija
I
II
III

Kliento paraiškos Nr. 21-99350
duomenys

Atvado tipas
(vienfazis,
trifazis)

Esama leistinoji naudoti galia
(kW):

-

-

100

Trifazis

Nauja leistinoji naudoti galia (kW):

-

-

-

Trifazis

Iš viso leistinoji naudoti galia
(kW):

-

-

100

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:
Išmanioji apskaita:
Elektrinės duomenys

Neužsakyta
Įrengtoji generatorių Leistinoji generuoti į Generatoriaus
galia (kW)
tinklą galia (kW)
įtampa (kV)

Esami

0

0

Nauji

94

94

Iš viso

94

94

0,4

Pirminės
energijos
rūšis
Saulės

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento elektrinės adresu Statybininkų g. 1, Gargždai,
Klaipėdos r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Elektrinės
prijungimui parinktas optimalus taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius. Elektrinėje
pagaminta elektros energija bus skirta gaminančio vartotojo elektros energijos poreikio tenkinimui
2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma transformatorinės TR-16 0,4 kV skirstykloje
ant 0,4 kV elektros kabelio(-ių), pakloto(-ų) į Kliento vidaus elektros tinklus, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto (elektrinės) prijungimą:
3.1. Bendroji dalis
3.1.1. Parengti elektros įrenginių prijungimo projektą pagal šių Prijungimo sąlygų 4 punkto techninius
sprendinius Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“, Bendrovės technologinės tinklo plėtros
strategiją ir Bendrovės techninių projektų, darbo projektų bei elektrinių projektavimui paskelbtus
reikalavimus internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą
kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir
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atsakingų Bendrovės asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1852, elektroniniu
paštu info@eso.lt. Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas
objektas.
3.1.2.
Parengto
projekto
skaitmeninę
versiją
prašome
patalpinti
ESO
puslapyje
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html . Brėžinius ir
schemas prašome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF formatu.
3.1.3. Susipažinti su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėti įmoką. Sutartį pasirašyti galite prisijungę
ESO savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.1.4. Kai tik Bendrovė paskirs rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, jei reikės, savo
lėšomis bei vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais, turės parengti Bendrovės elektros
įrenginių montavimo darbo projektą ir jį suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir
organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti
suderintas.
3.1.5. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 3.2. punkte. Dėl objekto vidaus elektros
tinklo įrengimo galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.
3.1.6. Atlikti Objekto, iki nuosavybės ribos su Bendrove, techninės būklės įvertinimą. Klientas turės
pateikti Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus
dokumentus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau - VERT). Objekto elektros tinklas bus
laikomas parengtu ir paruoštu prijungti prie ESO tinklų, kai VERT inspektorius, neradęs trūkumų, išduos
pažymą patvirtinančią įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. VERT pažymą pateikite
Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Klientas, atlikęs Objekto techninės būklės įvertinimą, turėsi gauti leidimą elektros energijai
gaminti. Gautą leidimą pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentupateikimas/29.
3.1.8. Elektrinė pradės generuoti elektros energiją į operatoriaus elektros skirstomajį tinklą tik po to, kai
bus pakeistas komercinės elektros energijos apskaitos skaitiklis pagal šių sąlygų 4 dalyje pateiktą
informaciją.
3.1.9. Gaminančių vartotojų į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos
elektros energijos kiekių apskaitos tvarkymo principai:
3.1.9.1. Gaminančiam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso įrengimo ar
perparametrizavimo datos.
3.1.9.2. Esamam elektros vartotojui tapus gaminančiu vartotoju apskaita už trūkstamą (suvartotą, bet
nepatiektą į tinklus) EE yra vykdoma pagal esamą tarifų planą, kuris gali būti keičiamas tapus
gaminančiu vartotoju.
3.1.10. Kviečiame su elektros energiją Gaminančio vartotojo tipinėmis sąlygomis susipažinti interneto
svetainėje www.eso.lt pasirinkę skiltį „Sutartys ir kiti dokumentai“, kurios įsigalios kartu su parengtu
elektros tinklų nuosavybės ribų aktu.
3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:
3.2.1. Įrengti įrangą, kuri atskirtų Kliento Objekto vidaus elektros tinklą nuo Bendrovės skirstomųjų
elektros tinklų esant avariniam režimui Kliento arba Bendrovės elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle už elektros energijos kokybę atsako Klientas.
3.2.2. Elektrinę prie Gaminančio vartotojo vidaus elektros tinklo jungti trifaze jungtimi.
3.2.3. Gaminančio vartotojo elektrinėje generuojamos elektros energijos kokybės rodikliai turi tenkinti
standartų reikalavimus.
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3.2.4. Elektrinės prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taške, įrengti gamintojo apskaitos spintą
(toliau - GAS) (GAS įrengimo vieta parinkti atsižvelgiant į Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių
VI skyriaus reikalavimus t. y. „Įrengiant elektros skaitiklius, nuo grindų (žemės paviršiaus, stacionariųjų
pastovų, aikštelių ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybtų aukštis turi būti 0,8-1,7 m....“). GAS numatyti vietą
Bendrovės vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso įrengimui ir automatizuotos elektros
energijos apskaitos sistemos valdikliui.
3.2.5. Atlikti skaičiavimus įvertinančius įtampos lygių pasiskirstymą:
3.2.5.1 visoje Bendrovės 0,4 kV elektros linijoje, prie kurios bus prijungiama Kliento elektrinė.
Skaičiavimus atlikti įvertinus esamas prijungtas ir numatomas prijungti (kurioms išduotos projektavimo
sąlygos) prie 0,4 kV elektros linijos elektrines.
3.2.5.2. visoje Bendrovės 10 kV elektros linijoje, maitinančioje 10/0,4 kV transformatorinę, prie kurios
prijungiama Kliento elektrinė. Skaičiavimus atlikti įvertinus esamas prijungtas ir numatomas prijungti
(kurioms išduotos projektavimo sąlygos) prie 10 kV elektros linijos elektrines.
3.2.5.3. skaičiavimais turi būti patikrintas darbo režimas, kai Kliento ir kitų elektrinių, prijungtų arba
kurioms išduotos prijungimo sąlygos prie tos pačios transformatorinės, generavimo galia lygi leistinajai
generuoti galiai, o vartotojų, maitinamų iš transformatorinės, vartojimo galia lygi 0 kW.
3.2.5.4. skaičiavimais nustačius įtampos lygio ar kitų charakteristikų neatitikimą standartų normoms,
atlikti pakeitimus Bendrovės elektros tinklo dalyje, užtikrinančius standartų normų išlaikymą.
3.2.6. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektrin
elektrinė
ė turi atitikti Europos komisijos 2016 m.
balandžio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2018 m. spalio 15 d. Nr.O3ENr.O3E-323) bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus.
3.2.7. Prijungiant A tipo elektros gamybos įrenginius arba plečiant esamų elektros gamybos įrenginių
pajėgumus, atitinkančius A tipą, žemos ir vidutinės įtampos tinkle įtampos lygis nebūtų viršijamas 1,1
santykinio vieneto nuo nominalios įtampos reikšmės pagal Lietuvos standarto EN 50160:2010
„Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ reikalavimus (0,23 kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Įtampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. Įtampos
lygis nustatomas vertinant visų prijungtų ir planuojamų prijungti elektros gamybos įrenginių
leistinąsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamą Kliento komercinės elektros energijos apskaitos skaitiklį perparametruoti arba pakeisti į
abiejų krypčių komercinės elektros energijos apskaitos skaitiklį.
4.2. Apskaitos prietaisus integruoti į esamą Bendrovės automatizuotą elektros energijos apskaitos
sistemą (toliau - AEEAS).
4.3. Kliento apskaitos spintoje GAS įrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos skaitiklį. GAS
skyde įrengti AEEAS valdiklį.
4.4. Projektuojant elektrinės prijungimą prie Bendrovės tinklų atsižvelgti į tai kad TR-16 10/0,4 kV
galios traformatorius negalės būti apkrautas daugiau nei 75 proc. nuo savo nominalios galios. Galios
transformatoriaus apkrovimai skaičiuojami įvertinant jau prijungtus generuojančius šaltinius bei dar
neprijungtiems gamintojams rezervuotas galias.
5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti prisijungę savitarnos svetainėje, kurią rasite
www.eso.lt/savitarna .
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų teikiamų
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paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1852.
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