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-

-
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1.
Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Maksimiškių g. 5, Vilnius,
Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB ESO skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui
parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.
2.
Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma ant kabelių paklotų iš transformatorinės
0,4kV skydų, prijungimo gnybtų.
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 AB LESTO technologinės tinklo
plėtros strategijos ir AB LESTO reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.lesto.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją
turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų AB
LESTO asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu
info@lesto.lt arba į AB LESTO Klientų aptarnavimo centrą kurį Jums patogiausia pasiekti (AB LESTO
klientų aptarnavimo centrų adresai - www.lesto.lt Kontaktai
Klientų aptarnavimo centrai). 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 AB LESTO Klientų aptarnavimo centrą kurį Jums patogiausia pasiekti (AB LESTO
klientų aptarnavimo centrų adresai - www.lesto.lt „Kontaktai/Klientų aptarnavimo centrai“).
3.3. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą prijungimo paslaugos
mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manoelektra.lt arba AB LESTO Klientų aptarnavimo centre kurį
Jums patogiausia pasiekti (AB LESTO klientų aptarnavimo centrų adresai - www.lesto.lt
„Kontaktai/Klientų aptarnavimo centrai“). AB LESTO, gavus pasirašytą prijungimo paslaugos sutartį ir
sumokėtą, prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą, įmoką, organizuos rangovo parinkimą ir
preliminariai per 90 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
aktų reikalavimų nuostatoms.
3.4. Vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais įrengti elektros linijas
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(toliau - įvadus), nuo Objekto vidaus elektros paskirstymo skydų iki transformatorinės, kaip nurodyta
šių Prijungimo sąlygų 4 punkte. Kabelines elektros linijas užvesti ir paruošti kabelius prijungimui prie
elektros tinklų. Įvado įrengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.
3.5. Atlikti Objekto elektros tinklo ir įvadų, iki nuosavybės ribos su AB LESTO, techninės būklės
įvertinimą. Vartotojas 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.
3.6. 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.lesto.lt.

4.
Techniniai sprendimai LESTO elektros tinklo daliai
4.1.Patogiai AB LESTO personalui aptarnauti vietoje, prie 10 kV oro linijos atramos Nr. 707/16 iš
Jačionių TP, įrengti modulinę tranzitinę transformatorinę (toliau - MTT) 2x630 kVA gabarito. MTT
sumontuoti:
4.1.1. 10 kV skirstyklą su dviem 10 kV linijiniais narveliais su galios skyrikliais, dviem galios
transformatoriaus 10 kV narveliais su galios skyrikliais ir vienu sekcijiniu galios skyrikliu;
4.1.2. dviem 10/0,4 kV 630 kVA galios transformatoriais;
4.1.3. 0,4 kV skirstyklą su reikiamu prijunginių kiekiu, sumontuojant 0,4 kV saugiklių kirtiklių blokus 0,4
kV kabelinių linijų prijungimui. Ant 0,4kV šynų įrengti srovės transformatorius suvartojamos elektros
energijos nuskaitymui. Srovės transformatoriai turi tenkinti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų
taisyklių 145 p. ir turi būti metrologiškai patikrinti. Už srovės transformatorių palikti po vieną rezervinę
vietą kiekvienoje šynų sekcijoje, saugiklių kirtikilių blokų sumontavimui.
4.2. Prie MTT išorinės sienos ant pamato įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau - KAS). KAS
įrengti elektros energijos apskaitos skaitiklius ir automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos
valdiklį (toliau - AEEAS). AEEAS įrangą suderinti darbui su šiuo metu veikiančia AB LESTO
automatizuota elektros energijos apskaitos sistema.
4.3. MTT prijungimui:
4.3.1. įrengti 240mm² kabelinę liniją iki 10kV kabelinės linijos L-OLS 449 iš MT-2479;
4.3.2. įrengti 240mm² kabelinę liniją iki 10kV atramos Nr. 16/707 iš Jačionių TP.
4.4. 10kV linijos ruožą nuo atramos Nr. 707/13 iki Nr. 707/16 išmontuoti. Atramą Nr. 707/16 pakeisti į
galinę su oro linijos skyrikliu.
4.5. Atsižvelgiant į leistinąją naudoti galią, projekte atlikti Jačionių TP relinių apsaugų (RAA)
skaičiavimus. Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad skaičiavimai neatitinka galiojančių teisės aktų
reikalavimų, numatyti RAA įrenginių ar RAA nuostatų pakeitimą/įrengimą.
5.
Kita informacija
5.1.
Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti ESO savitarnos svetainėje
www.manoelektra.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų ESO
teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu 1802.
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Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino

Skyriaus vadovas KILTINAVIČIUS DONATAS

parengė

Inžinierius KUNDROTAS TOMAS
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Parduotuvė Maksimiškių g. 5, Vilniuje
Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

2 priedas. Grafinė medžiaga

UAB “DGE Baltic Soil and Environment”

www.dge-group.lt

