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Objekto pavadinimas: Gamybinis statinys/pastatas/patalpa

Objekto adresas: Ulonų g. 33, Alytus, Alytaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1D6904482

Kliento paraiškos Nr. 19-04482
duomenys

Esama leistinoji naudoti galia
(kW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW):

Iš viso leistinoji naudoti galia
(kW):

Elektros energijos tiekimo patikimumo
kategorija

Atvado tipas
(vienfazis,

trifazis)I II III

-

-

-

500

-

500

500

-

500

Trifazis

Trifazis

Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

Išmanioji apskaita: Neužsakyta

Elektrinės duomenys

Esami

Nauji

Iš viso

Įrengtoji generatorių
galia (kW)

0

245

245

Leistinoji generuoti į
tinklą galia (kW)

0

245

245

Generatoriaus
įtampa (kV)

0,4

Pirminės
energijos

rūšis

Saulės

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento elektrinės adresu Ulonų g. 33, Alytus, Alytaus 
m. 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 perteklinės elektros energijos pardavimui

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma pastotės TR-11 10 kV skirstykloje, 
narveliuose Nr.103 ir Nr. 302, ant 10 kV KL prie galios skyriklių 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“ bei Bendrovės technologinės tinklo 
plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus 
internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias 
projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovės 
asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt  arba 
į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą kurį Jums patogiausia pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo 
centrų „Gilė“ adresai - www.eso.lt Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite 
šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.
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3.1.2. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia (www.eso.lt �

Partneriams � Elektros darbų tiekėjams ir rangovams � Naujų klientų prijungimo projektų 
pateikimas). Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus 
dokumentus PDF formatu.
3.1.3. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos 
mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre kurį 
Jums patogiausia pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai / 
Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant būtinumui, 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 pateikia 
Objekto elektros tinklo schemą, varžų matavimo protokolus bei kitus įstatymais numatytus dokumentus 
Valstybinei energetikos inspekcijai (toliau - VEI). Objekto elektros tinklas yra parengtas prijungti prie 
elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VEI inspektorius, neradęs trūkumų, patvirtina išduodamas 
pažymą apie įrengtų elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą. Daugiau informacijos galite rasti 
www.vei.lt.
3.1.7. Klientas atlikęs Objekto techninės būklės įvertinimą turi gauti leidimą gaminti elektros energiją. 
Leidimus gaminti elektros energiją išduoda VEI.
3.1.8. Klientas gavęs leidimą gaminti elektros energiją gali kreiptis į Bendrovę dėl Elektros energijos 
supirkimo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo sutarties sudarymo.
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. 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. Esant būtinumui GAS 
numatyti vietą elektros energijos apskaitos sistemos valdikiui (kai ryšio linijos, tarp GAS įrengiamo 
elektros energijos apskaitos prietaiso ir esamo ar naujai įrengiamo komercinės apskaitos skyde (toliau 
- KAS)  pagal šių prijungimo sąlygų 4 punkto reikalavimus Bendrovės automatizuoto elektros energijos 
nuskaitymo valdiklio, ilgis didesnis nei 30 m.). Ryšio liniją nuo GAS iki KAS įrengia Klientas.
3.2.3. Turi būti įrengta elektrinės reaktyviosios galios reguliavimo įranga su valdymo galimybe. 
Elektrinės galios faktoriaus (cos φ) minimalus reguliavimas turi būti nuo -0,95 iki 0,95.
3.2.4. Turi būti įrengtas nuotolinis elektrinės įjungimo/išjungimo valdymas iš Bendrovės dispečerinio 
centro SCADA/DMS sistemos.
3.2.5. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jėgainės apsaugos įrenginiai turi veikti su 
250 ms vėlinimu.
3.3. Elektrinės relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrenginių nuostatos turi būti suderintos su 
Bendrovės RAA įrenginių nuostatomis.
3.4. Turi būti įrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys (TSPĮ) su ryšio įranga, 
teleinformacijos signalų mainams tarp elektrinės ir Bendrovės dispečerinio centro SCADA/DMS 
sistemos. Elektrinės teleinformacijos signalų sąrašas turi atitikti Bendrovės tipinį signalų sąrašą ir 
techninio projekto rengimo metu suderintas su Bendrove.
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3.5. Techninio projekto dalyje turi būti atlikti skaičiavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto prijungimo 
taško, tais atvejais, kai elektrinės prijungimas, dėl elektros kokybės parametrų reikalavimų, negalimas 
nurodytame prijungimo taške) prijungimo taško, įvertinantys elektrinės įtaką tinklo kokybės 
parametrams:
3.5.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikio) įtampos lygis elektrinės prijungimo taške, ir 
transformatorinių, maitinamų nuo Vidzgirio TP 10 kV ir 0,4 kV skirstyklose.
3.5.2. minimalus/maksimalus staigaus įtampos pokyčio lygis elektrinės prijungimo taške, elektrinės 
įjungimo/perjungimų atvejais. Staigaus įtampos pokyčio vertės turi neviršyti IEC-61000-3-7 standarte 
nurodytų planavimui skirtų normų;
3.5.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srovė ir galia elektrinės prijungimo taške;
3.5.4. Gamintojo kabelių linijos talpinė srovė ir jos įtaka 10 kV tinklo talpuminės-įžemėjimo srovės 
padidėjimui;
3.5.5. skaičiavimus atlikti prie ribinio tinklo režimo, kuomet esamų elektrinių ir planuojamos prijungti 
elektrinės generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojų galia lygi 0 kW.
3.5.6. skaičiavimus atlikti įvertinant Vidzgirio TP 10 kV skirstyklos galimą maksimalią įtampą;
3.5.7. skaičiavimus atlikti įvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra išduotos prijungimo sąlygos
elektrines.
3.5.8. nustačius elektros kokybės reikalavimų neatitikimą prie nurodyto elektrinės prijungimo taško, 
parinkti kitą prijungimo tašką (kitas prijungimo taškas turi būti suderintas su Bendrove) arba 
suprojektuoti ir įrengti technines priemones, užtikrinančias elektrinės prijungimo galimybę ir reikalavimų 
atitikimą.
3.5.9. Skaičiavimus atlikti vadovaujantis galiojančių standartų metodikomis. Turi būti pateikti detalūs 
skaičiavimai, nurodant skaičiavimo formules, įvesties duomenis, ir rezultatus.
3.6. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektrinė 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.nutarimu Nr.O3E-323) reikalavimus.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. KAS esamus Kliento komercinės elektros energijos apskaitos prietaisus pakeisti arba pertvarkyti į 
abiejų krypčių apskaitos prietaisus.
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 prietaisą. Tuo 
atveju, kai ryšio linija nuo GAS iki KAS būtų ilgesnė nei 30 m., GAS skyde įrengti AEEAS valdiklį.
4.4. Perskaičiuoti Vidzgirio TP RAA nuostatas ir remiantis skaičiavimo rezultatais atlikti RAA derinimo 
darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
www.manogile.lt paskyros.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.
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patvirtino Vadovas KILTINAVIČIUS DONATAS

suderino Vadovas BERNATAVIČIUS LIGITAS

parengė Vyresnysis inžinierius JASIULIONYTĖ AGNĖ
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