










































PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS16-13175

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2016.04.15, 
Galioja iki: 2019-04-13

UAB "ERIADAS"
Vilniaus g. 4, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37069917511,
paryzius@paryzius.lt

Objekto pavadinimas: Daugiabučiai gyvenamieji namai

Objekto adresas: Lazdynėlių g. 18, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1613175

Kliento paraiškos Nr. 16-13175
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

-

-

-

-

30

30

-

950

950

Trifazis

Trifazis

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Lazdynėlių g. 18, Vilnius, 
Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų 
tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į 
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma KAS ant kabelio prijungimo prie elektros 
skaitiklio gnybtų į Kliento pusę

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1. 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 Bendrovėje 
asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į 
Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo 
centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai ą Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių 
sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.
3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską 
ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF 
bylose))  pateikti į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų 
aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai ą Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
3.3. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos 
mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ 
kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt <http://www.eso.lt>
Kontaktai ą Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Bendrovė, gavusi pasirašytą prijungimo paslaugos 
sutartį ir sumokėtą, prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą įmoką, organizuos rangovo parinkimą ir 
preliminariai per        kalendorinių dienų, po prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį 
pirkimą laimėjusiu rangovu, suteiks prijungimo paslaugą. Prijungimo paslaugos suteikimo terminas gali 
keistis, atsižvelgiant į parengto projekto techninius sprendinius, darbų sezoniškumą ar pasikeitus teisės 
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aktų reikalavimų nuostatoms.
3.4. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros liniją 
(toliau - įvadą), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydo iki komercinės apskaitos skydo 
įrengiamo, kaip nurodyta šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą 
kvalifikaciją turinčias įmones.
3.5. Įrengti Objekto vidaus elektros tinkle automatiką užtikrinančią, kad operatoriaus ir Kliento 
nuosavybės riboje operatoriui perjungus kitą elektros šaltinį arba jį išjungus, Kliento vidaus tinklas 
sugebėtų tinkamai aprūpinti savo elektros įrenginius ar elektros imtuvus elektros energija iš veikiančio 
elektros energijos šaltinio ar nuosavo autonominio šaltinio. 
3.6. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvado, 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.
3.7. Elektros įrenginiams,  kuriems dėl sudėtingų gamybinių procesų yra būtinas ypatingai stabilus 
elektros energijos tiekimas ar persiuntimas, t. y. didesnis elektros energijos tiekimo ar persiuntimo 
(įtampos) stabilumas, nei numatytas LST EN 50160 „Viešųjų skirstomųjų tinklų tiekiamos elektros 
įtampinės charakteristikos“ standarto nuostatose, rekomenduojama įsirengti vietines technines 
priemones (įtampos stabilizatorius, autonominius elektros energijos šaltinius ir kt.), mažinančias 
įtampos svyravimus, trumpuosius ir ilguosius pertrūkius. Techninių priemonių įdiegimas numatomas 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. 
Įsakymu Nr. 86 punkto nuostatomis, „Vartotojas (išskyrus buitinį vartotoją) privalo įdiegti technines 
priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams 
išvengti ar maksimaliai juos sumažinti“.  Plačiau www.eso.lt.
3.8. Yra išduotos dalinai analogiškos prijungimo sąlygos Nr. 16-07939; 16-07941.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau - objektas) bendrų reikmių ir komercinių patalpų
komercinės apskaitos skydus (toliau - KAS) ir/ar komercinės apskaitos skirstomuosius skydus (toliau -
KASS) suprojektuoti ir įrengti patogiose aptarnauti ir eksploatuoti vietose - objekto išorėje (lauke) ar 
prie pastato išorinės sienos ar specialiai tam skirtoje, Bendrovės personalui patogioje aptarnauti 
elektros įrenginius vietoje (abipusiai suderintoje su Vartotoju) - elektros skydinėje su atskiru įėjimu iš 
lauko. Objekto bendrų reikmių elektros apskaitos prietaisus su automatiniais išjungikliais pagal 
numatomąją galią suprojektuoti ir įrengti numatomose KAS ir/ar KASS.
4.2. Objekto gyvenamosios paskirties patalpų (butų) KAS suprojektuoti ir įrengti Bendrovės personalui 
patogiose aptarnauti elektros įrenginius vietose (abipusiai suderintoje su Vartotoju) - objekto išorėje 
(lauke) ar objekto I-ojo aukšto bendrojo naudojimo patalpose (cokoliniame, pirmame pastato aukšte) ar 
specialiai tam įrengtose patalpose. Objekto gyvenamosios paskirties patalpų (butų) elektros apskaitos 
prietaisus su automatiniais išjungikliais pagal numatomas galias suprojektuoti ir įrengti komercinėse 
apskaitos spintose (KAS).
4.3. Suprojektuoti prie atr. 400/2 tranzitinę kabelinę spintą (toliau - KS), iš naujai projektuojamos KS 
užvesti kabelinę liniją į oro liniją L-400 iš MT-253 atr. 400/4, oro liniją 400/1-4 iš MT-253 išmontuoti. KS 
prijungimui nuo MT-253 gr. 12, atjungiant esamą išvadą į L-400, nutiesti 0,4 kV 240 mm2 skerspjūvio 
kabelių liniją.
4.6. KASS prijungti nuo esamos transformatorinės MT-253 0,4 kV skirstyklos I-os šynų sekcijos 
prijungimo grupės Nr.4, atjungiant esamą išvadą į L-300 ir naujai projektuojamos KS rezervinės 
grupės. Prijungimui suprojektuoti esamos 0,4 kV linijos L-300 (iš transformatorinės MT-253) pakeitimą į 
4×240 mm2 skerspjūvio 0,4 kV kabelių liniją, perjungiant esamus vartotojus iš naujai klojamų kabelinių 
linijų sumontuojant kabelines spintas (abipusiai suderintose vietose su Vartotojais), pertvarkant 
esamus elektros tinklus:
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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 sužinoti klientų 
aptarnavimo telefonu 1802. 
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

4.6.1. Išmontuoti oro liniją L-300 (MT-253) 300/1-11 
4.6.2. išmontuoti L-300 (MT-253) atšaką L-301/1.
4.6.3. Išmontuoti oro liniją L-200 (MT-764) 200/8-10.
4.4.KASS prijungimą tarpusavyje ir nuo esamos transformatorinės MT-253 projektuoti pagal žiedinę 
schemą.
4.5. KAS prijungti nuo numatomų KASS skirstomosios dalies. Prijungimui nutiesti 0,4 kV ne mažiau 
kaip 70 mm2 skerspjūvio kabelių linijas.
4.6. Projektuojamų 0,4 kV kabelių apsaugai projektuojamose KASS ir KAS pagal selektyvumą parinkti 
ir įrengti reikiamo gabarito saugiklių kirtiklių blokus su 0,4 kV saugikliais, parinktais pagal selektyvumą.

patvirtino Vadovas KILTINAVIČIUS DONATAS

parengė Inžinierius ŠIMANEC DARJUŠ
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VILNIAUS MIESTO SAVⅣALDYBES ADMINISTRACIJOS

臆　　　　MⅡESTO口KIO IR TRANSPORTO DEP壁TAMENTAS l賀

I瀧uodamos pagal pateikt年statytQjo (uZsakovo) pra§yma 2016-04-1 8 Nr.A348-341/16

pRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS

2016.05.06　　　　Nr. 16/389

Projekto pavadinimas Daugiabu6io gyvenamQ]O namO,乞emes sklypo kadastrinis Nr.

0101/0068:2173 Lazdyneliu g. 1 8 Vilniuje, Statybos prQjektas

Statytojas (uZsakovas) uAB一一Eriadas一・

Susisiekimo komunikaciju s可ygos

vadova直tis Teritor勘vs prie Lazdyneliu ir Lietaus g. detaliQjo plano sprendiniais suprQjektuoti ir irengti:

1) Lazdyneliu gatves vie細O tranSPOfto ivaZa su peronu ir ne siauresni kaip l ,5 m pIo5io ELgatvi nuo

Lckes6iu g. ties Zemes sklypo (kad・ Nr. 0101/0068:2173) riba (Sklypo pus辞v) iki vie細O tranSPOrto

stoteles一一Lazdyneliai’’・

Ive血ti rengiamo techninio prQjekto "Daugiabu6iai gyvenami弾namai, Lazdyneliu g. (kad・ Nr・

0101/0068: 1520), Vilniaus m.一一sprendinius (UZsakovas - UAB ’’Rinvest’’)・

2) LiじtauS gatVds ne siauresni kaip l’5 m plo6io angatvi nuo Lazdyneliu g., ties ir iki Zemes sklypo (kad・

Nr. 0101/0068:2173) riba.

Zemes sklypo eismo jungt汗iungti i Lazdyneliu g. ir i Lietaus g. pagal teritor質ue galiQjan6io detaliQjo

plano sprendinius.

spr?Sti lietaus vandens nuvedima nuo Zemes sklypo (kad. Nr. 01 01/0068:2173) ir Lazdyneliu bei Lietaus

statybos darbai gatves ribose vykdomi vadova函nds STR l.07.02:2005 ”Zemes darbai“, Lietuvos

Respublikos Vyri肌Sybes 2004-02-1 1 nutarimu Nr. 1 55 patv正intu keliu prie疑ros tvarkos apra§u, LR

saugaus eismo automobiliu keliais istatymu’Vilniaus m. tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1 -425,

Automobiliu keliu standa正zuotu dangu konstrukc油PrQjektavimo taisyklemis KPT SDK O7 ir kitais

sus担siais teises aktais. I餌dytos gatviu dangos ir ju pagrindai turi b叫rengiami pagal esama

kons†珊kc彊.

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones (Lietaus ir Lazdyneliu gatviu i剥i雀sias asfa・ltbetonio

pes6i融perejas su kryptiniu apivietimu ir kt.) pagal poreiki prQj ektueti ir irengti vadova函ntis Vilniaus

miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2009- 1 0- 1 5 patvirtintu isakymu Nr. 30- 1 783 ”Tec血niu

eismo reguliavimo prlemOnl唱renglmO lr Ju Prie轟ros Vilniaus mieste apra§as負ir Vilniaus miesto

savivaldybes tarybos 2006葛04-26 sprendimu Nr. 1 -1 1 36 patvi血tomis ”Saugaus eismo reguliavimo

prlemOnl里renglmO Vilniaus mieste rekomendac恥mis’一・

pastaba: Sutartis prie pris卸vngimo salygu Nr. 1 6/3 89 t血buti a哩pasiradyta iki statyba leidZian5io

dokunento gavimo lr Prideta prie statinio prQjekto. Suta叫galima atsiimti 228 kab.

‡霊clallSte Dovlle Laz軸臣‖串

Salygas gavau

2016-

Virginij us PauZa




