Klausimas
Koks teisės aktas reglamentuoja Elektros
energijos gamintojų prijungimo tvarką?

Atsakymas
Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos
aprašas.

Kokia pokyčio esmė?

Naujiems klientams yra privaloma pateikti statybos leidimą (SL) arba supaprastintą statybos
projektą, kad būtų toliau vykdomi prijungimo prie ESO skirstomųjų tinklų darbai.
Šis reikalavimas negalioja esamiems klietams, kurie didina galią ar prisijungia, kai registro centro
pažymoje yra registruotų statinių.

Kada įsigaliojo pokyčiai?

Pokyčiai jau yra įsigalioję nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Kada būtina pateikti statybos leidimą?

Statybos leidimą reikia pateikti visiems klientams, kurie sudarė sutartis po 2019 m. rugpjūčio 1 d.
nepriklausomai nuo to, kada buvo pateikta paraiška ar išduotos prijungimo sąlygos.

Kuriame NT pažymos punkte yra informacija
apie įregistruotus statinius?

Statiniai Registrų centre gali būti registruojami suteikiant atskirą registro numerį (atskiri žemės
sklypo ir pastatų registrai) arba antrame punkte prie nekilnojamųjų daiktų įrašų.

Nuoroda
Dokumentą rasite čia

Ar šis pokytis galioja tiek fiziniams, tiek
Galioja visiems klientams: fizinaims ir juridiniams.
juridiniams asmenims ?
Ar pakanka pateikti ūkininko sodybos parinkimo
Nepakanka, nes jis nesuteikia teisės vykdyti statybos darbų, todėl turite kaip ir visi klientai pateikti
projektą, kad į planuojamą ūkininko sodybą
statybą leidžiantį dokumentą.
galėčiau įsivesti elektrą?

Kada turėsiu pateikti statybos leidimą?

• Jei ESO dalies projekto rengimą pasirinkote daryti savo lėšomis, tuomet SL turės būti pateiktas po
ESO dalies projekto parengimo prieš sudarant prijungimo paslaugos sutartį;
• Jei pasirinkote, kad ESO dalies projektą rengia pats ESO, tuomet SL turite pateikti po to, kai ESO
parengs projektą ir informuos jus apie tai. Po gautos informacijos, tiekimo terminas bus
sustabdomas atitinkamam laikotarpiui, kol jūs pateiksite SL, bet ne ilgiau kaip 12 mėn. Nepateikus
SL, turėsite sumokėti 100% ESO patirtų projektavimo išlaidų.
• Jei projektas Jums nereikalingas, SL arba supaprastintą statybos projektą turėsite pateikti prieš
sudarant su ESO prijungimo paslaugos sutartį.

Ar galiu kreiptis dėl elektros įvedimo pastoviam
įvadui, jei dar neturi statybos leidimo?

Taip, kreiptis galite ESO savitarnoje arba nemokamu tel. 1852

Ar galiu gauti prijungimo paslaugą nepateikiant
statybos leidimo ?

Vadovaujantis „Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašo“ 6 punkto nuostata, galite gauti tik laikino prijungimo paslaugą, kurios įmoka
yra lygi 100% faktinės kainos.

ESO savitarna

Ar terminuoto prijungimo paslaugai nustojus
Taip, nes terminuota elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis nustos galioti, todėl reikės
galioti, turėsiu iš naujo kreiptis dėl prijungimo ? parengti naujas prijungimo sąlygas ir taip pratęsti terminuotą prijungimą.
• Jei nuosavybės riba sutampa su apskaitos įrengimo vieta ir Klientas kreipiasi terminuoto
prijungimo laikotarpiu, esamą įvadą bus galima panaudoti nuolatiniam įvadui ir mokėti papildomai
nereikės. Šiuo atveju reikėtų kreiptis dėl pastovaus elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus
elektros tinklų paslaugos sudarymo.
Ar po terminuoto prijungimo bus galima ateityje • Jei nuosavybės riba sutampa su apskaitos įrengimo vieta ir Klientas kreipiasi pasibaigus terminuoto
prisijungti pastovaus vartojimo įvadą, ar už tai prijungimo laikotarpiui esamą įvadą bus galima panaudoti, bet reikės kreiptis dėl elektros įrenginių
turėsiu mokėti papildomai ?
prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sudarymo ir sumokėti prijungimo kainą pagal
tuo metu patvirtintus prijungimo įkainius.
• Jei riba nesutampa bus prijungiami nauji elektros energijos įrenginiai. Šiuo atveju reikėtų kreiptis
dėl elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sudarymo ir sumokėti
prijungimo kainą pagal tuo metu patvirtintus prijungimo įkainius.
Kur klientui kreiptis, jei nori sužinoti ar
planuojamam statiniui reikalingas statybą
leidžiantis dokumentas ar supaprastintas
statybos projektas?
Kur klientai gali pasižiūrėti ar jam yra išduotas
statybą leidžiantis dokumentas.

Kreiptis turite į savo miesto savivaldybę arba Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją.
Galite pasitikritni www.planuojustatyti.lt internetiniame puslapyje pagal savo adresą arba, jeigu jau
žinote, statybos leidimo registracijos nr.

Jeigu aš turiu sudaręs sutartį iki 2019-08-01, bet
noriu sutartį keisti, nes reikalinga kita galia, ar
Bet kokiu atveju sudarant naują sutartį po 2019-08-01 Jums reikės pateikti statybos leidimą,
naujoje sutartyje man bus numatytas
nepriklausomai nuo to kada išduotos prijungimo sąlygos ar suderintas projektas.
reikalavimas pateikti statybos leidimą ?
Ar aš galiu jungtis į bendrą vartotojų grupę, jei
neplanuoju gauti statybos leidimo?

Jungtis į bendrąją vartotojų grupę rekomenduojame tik tokiu atveju, jei galėsite išpildyti reikalavimą
dėl statybos leidimo pateikimo iki sutarties sudarymo arba po jos sudarymo, kai pasirenkama
elektros dalies projekto rengimui atlikti ESO per 12 mėnesių nuo operatoriaus informavimo apie
projekto parengimą.

Nuorodą rasite čia

Per kiek operatorius parengia projektą po
Vidutiniškai projektą ESO parengia per 40 dienų.
sutarties pasirašymo?
Ar bus galima pratęsti 12 mėnesių terminą jeigu
nebus gautas statybos leidimas per numatytą
Apgailestaujame, bet pratęsti negalėsite.
laiką ?
Jeigu nebus pratęsta sutartis po 12 mėnesiu,
kokie veiksmai tuomet bus vykdomi?

Jūs gausite informaciją iš ESO, kad sutartis nutraukiama ir pateiktą sąskaitą dėl priemokos arba
priemokos grąžinimo.

Kokia projektavimo kainą reikėtų padengti, jeu
vis dėlto neįvykdyčiau įsipareigojimo dėl
statybos leidimo pateikimo?

2018 m. vidutinė 100% projektavimo kaina sudarė 742 eurų be PVM. Buitiniams klientams tektų
padengti likusią dalį, kuri būtų likusi nepadengta užskaičius kliento sumokėtą paslaugos kainą. Jei
klientas būtų sumokėjęs daugiau, ESO grąžintų permoką. Pažymėtina, kad kiekvienu konkrečiu
atveju būtų vertinamos faktinės išlaidos, t.y. konkretaus rangovo patirtos projektavimo išlaidos.

Kaip pateikti statybos leidimą, kai jį gausiu?

Pateikti galite skambindami tel. 1852 arba el. p. info@eso.lt nurodant prijungimo sąlygų arba
paraiškos/prijungimo paslaugos sutarties numerį ir išduoto statybos leidimo registracijos numerį
Daugiau informacijos
buitiniams Klientams
Daugiau informacijos verslo
klientams

Kur www.eso.lt galiu pasitikrinti paraiškos
statusą? Kokių dokumentų reikia ir kokiais
atvejais reiks pateikti statybos leidimą?

Paraiškos statusą galite pasitikrinti ESO savitarnoje

Kas yra supaprastintas statybos projektas?

Sumažintos apimties projektas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai.

Daugiau informacijos čia

Kas sudaro supaprastintą projektą?

Supapratsinto projekto reikalavimus nustato STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“.
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