GAMINTOJO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PARAIŠKA
Kliento duomenys:
Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas:
Asmens kodas / Įmonės kodas:
Adresas korespondencijai siųsti:
Mobilaus, fiksuoto ryšio telefono numeriai:
El. pašto adresas:
PVM mokėtojo kodas:
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
Bankas:
Sutartis pasirašys įgaliotas atstovas:
Objektą įtraukti į esamą elektros energijos
persiuntimo paslaugos sutartį:

Mob. tel. nr. :

Tel. nr.:

Banko kodas:
Taip  Ne 
Jei taip, nurodykite abonento Nr.

Kliento prijungiamo Objekto (Elektrinės) duomenys:
Objekto pavadinimas:
Objekto adresas:
Pirminės energijos rūšis
Gamybos tikslas
 Visa elektrinėje pagaminta elektros energija perduodama į
operatoriaus elektros energijos paskirstymo tinklą
 Elektrinėje pagaminta elektros energija naudojama kliento ūkio
poreikiams tenkinti, o į tinklą perduodamas likęs ūkio poreikiams
nesuvartotas elektros energijos kiekis
 Visa elektrinėje pagaminta energija naudojama kliento ūkio
poreikiams tenkinti, be galimybės pagamintą elektros energiją
perduoti į operatoriaus elektros energijos paskirstymo tinklą
 Gaminantis vartotojas
Taip  Ne 

Ketinama dalyvauti aukcione skatinimo
priemonėms gauti

Duomenys apie kliento elektrinėje generuojamą galią:
Generatorių
Elektrinės
Įrengtoji generatorių
kiekis
duomenys
galia (kW) *
Esami
Nauji
Viso

Leistinoji generuoti į
skirstomajį tinklą galia
(kW) *

Generatoriaus
įtampa (kV) *

Pirminės
energijos
rūšis*

x
x
* Jei elektrinėje yra keli generatoriai su skirtingais parametrais, lentelėje juos supildyti atskirai įrašant kiekvieno generatoriaus numerį
naudojamą elektrinėje.

Duomenys apie kliento elektrinėje naudojamą galią:
Mato
vnt.
Esama leistinoji naudoti galia

kW

Nauja leistinoji naudoti galia

kW
kW

Visa leistinoji naudoti galia
Papildoma informacija:

I tiekimo
patikimumo
kategorija

II tiekimo
patikimumo
kategorija

III tiekimo
patikimumo
kategorija

Visa
leistinoji
naudoti
galia

Atvado tipas
(trifazis /
vienfazis)

PRIE PARAIŠKOS PATEIKIAMI PRIEDAI:
1 Priedas. Nekilnojamojo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti elektrinę, nuosavybės teisę ar
kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodantys dokumentai (jeigu nekilnojamojo turto,

kuriame planuojama statyti elektrinę, savininkas yra kitas fizinis ar juridinis asmuo, juose turi būti aptarta gamintojo
teisė šiame nekilnojamame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu). Nuosavybės teisė
ar kito teisėto valdymo teisės turi būti įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka, teisės aktų
nustatytais atvejais arba fizinių asmenų sutikimų išdavimo atvejais – taip pat patvirtintos notariškai. Jeigu
gamintojas žemės sklypą valdo bendrosios nuosavybės teise arba kitokia ne nuosavybės teise, gamintojas pateikia
ir žemės sklypo bendraturčių ar savininko sutikimą dėl elektrinės statybos tokiame žemės sklype ir jos
eksploatavimo ne mažiau kaip 20 metų.
2 Priedas. Juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantis dokumentas (Juridinių asmenų
registro išrašą), jei kreipiasi juridinis asmuo;
3 Priedas. Įgaliojimas atstovauti gamintoją (jei paraišką pateikia gamintojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);
4 Priedas. Žemės sklypo ribų planą ne didesniu kaip 1:10000 masteliu kaime ir 1:500 masteliu mieste su ne
mažiau nei 4 koordinaciniais taškais, kuriame nurodoma ketinamos statyti elektrinės geografinė padėtis;

Dokumentus pateikė:
Vardas, pavardė, parašas
Pareigos arba atstovavimo
pagrindas
Data
Dokumentus priėmė:
Vardas, pavardė, parašas
Pareigos
Data

