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PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS16-04598

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2016.02.15, 
Galioja iki: 2019-02-15

UAB " KLASMANN-DEILMANN EŽERĖLIS"
Kauno g. 17, Ežerėlis, Ežerėlio sen., Kauno r. sav., +37060007219,
polistatyba@yahoo.com

Objekto pavadinimas: Remonto dirbtuvės su administracinėmis patalpomis 

Objekto adresas: kad.nr.5293/0014:39, Krušinskų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2604598

Kliento paraiškos Nr. 16-04598
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

-

-

-

-

-

-

-

100

100

Trifazis

Trifazis

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio kad.nr.5293/0014:39, 
Krušinskų k., Zapyškio sen., Kauno r. 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 komercinės apskaitos spintoje (KAS) ant 
elektros kabelio, pakloto į Kliento objekto vidaus elektros tinklą, 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 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 � 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 � 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  Kontaktai � Klientų 
aptarnavimo centrai „Gilė“). Bendrovė, gavusi pasirašytą prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėtą, 
prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą, įmoką, organizuos rangovo parinkimą ir preliminariai per  50 
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 
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Informacija klientams Tel. 1802 
Tel. (8 5) 277 7524
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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. Kabelinę elektros liniją užvesti į KAS ir 
paruošti kabelį (nuimti izoliaciją) prijungimui prie elektros energijos apskaitos prietaiso. Įvado įrengimui 
galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias įmones.  
3.5. 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.
3.6. 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.eso.lt.
3.7. Prisijungimo sąlygos Nr. 15-38775 laikomos negaliojančiomis.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Įrengti modulinę galinę transformatorinę (toliau - MGT) 1x160 kVA gabarito. MGT sumontuoti:
4.1.1.vieną 10 kV narvelį su galios skyrikliu;
4.1.2. vieną 160  kVA galios transformatorių;
4.1.3. 0,4 kV skirstyklą, sumontuojant 0,4 kV saugiklių kirtiklių blokus ir paliekant dvi rezervines vietas 
saugiklių kirtiklių blokų sumontavimui.
4.2. MGT prijungti nuo 10 kV oro linijos (toliau - OL) L-400 iš Ežerėlio 35/10 kV TP (toliau - TP) 
artimiausios atramos (rekomenduojama atr.Nr. 400/13). Esamoje arba naujai įrengiamoje atramoje 
sumontuoti vertikalų 10 kV linijinį skyriklį su įžeminimo peiliais. Prijungimui nutiesti 10 kV 50  mm2 
skerspjūvio kabelių liniją.
4.4. Įrengti Kliento sklypo valdos riboje (laisvai Klientui ir AB ESO personalui prieinamoje vietoje) 
komercinės apskaitos spintą (toliau - KAS) su trifaziu 200 A automatiniu išjungikliu, elektros energijos 
apskaitos skaitikliu, automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos valdikliu ir 200/5 A srovės 
transformatoriais.
4.5. Įrengti automatizuotą duomenų iš elektros energijos skaitiklio nuskaitymo įrangą. Įrangą  suderinti 
darbui su šiuo metu veikiančia ESO automatizuota elektros energijos apskaitos sistema (AEEAS). 
AEEAS įranga turi atitikti ESO techninius reikalavimus. AEEAS valdiklio prijungimui įrengti 2 A 
automatinį išjungiklį.
4.6. KAS prijungimui nuo  MGT 0,4 kV paskirstymo įrenginių nutiesti 0,4 kV 120 mm2 skerspjūvio 
kabelių liniją. 0,4 kV kabelio prijungimui MGT 0,4 kV paskirstymo įrenginių linijiniame saugiklių kirtiklių 
bloke įrengti 0,4 kV saugiklius, užtikrinant komutacinių aparatų selektyvumą.
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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.

patvirtino Vadovas ŽLIOBA TOMAS

suderino Vyresnysis inžinierius KERZA RIMANTAS

parengė Inžinierius KYBARTAS ARVYDAS
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 
 
1. BENDIEJI DUOMENYS                                                                                                                        
 
1.1 Projektavimo pagrindas 
 
Projektiniai pasiūlymai  paruošti vadovaujantis : 
Specialiaisiais Architektūros reikalavimais Nr. 2015SAR-771 
 
Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais remiantis parengti priešprojektiniai pasiūlymai, sąrašas: 

 
1.Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ; 
2.Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(1):2005 “Esminiai statinio reikalavimai. . Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas”; 
3. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė 
sauga”; 
4. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 
aplinkos apsauga”; 
5. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(4):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga”; 
6. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo 
triukšmo”; 
7. Statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(6):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas 
ir šilumos išsaugojimas”; 
8.  2010.12.07 Nr 1-338 “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”; 
9.Statybos techninį reglamentą STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai”; 
10. Statybos techninį reglamentą STR 2.02.07:2012”Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. 
Pagrindiniai reikalavimai“. 
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2 

 
0 

 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI                                                                                                             
 
2.1  Sklypo planas 
 
Sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis str 2.03.02:2005 „ Gamybos 
ir pramonės sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“. Statinio vieta numatyta įvertinus nustatytas sklypui 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apribojimus, pagrindinį fasadą orientuojant į esamą įvažiavimą. 
Automobilių parkavimo vietos numatytos sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.03.04:2011 „ Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 
 
 
2.2 Statinio architektūra 
 

Sandėlis projektuojamas stačiakampio formos, 11.90x 29.00 m. Pastato aukštis siekia 8.50 m. 
Statinio architektūra atitinka statinio architektūros reikalavimus ir savo tūriu dera aplinkoje. Architektūra 
santūri ir atitinkanti statinio tipą. Projektuojami du aukštai.  
 
Pastato funkcija 
 

 Projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas, kuriam numatomos pagalbinės patalpos. 
Pirmame aukšte numatoma pagrindinė sandėliavimo patalpa- 225 m2, šalia jos suprojektuotas  mažesnis 
sandėlis. Šiame aukšte suprojektuotos visos darbuotojų buitinės patalpos bei techninė patalpa, staklininko 
patalpa.  

Antrame aukšte suprojektuotos pagalbinės patalpos, serverinė bei meistro kabinetas.  
 

Pastato architektūra ir apdaila 
  

Pastato konstrukcijos: pamatai- gręžtiniai, gelžbetoniniai. Pastatas karkasinis, susidedantis iš: 
gelžbetoninių kolonų ir plieninių santvarų. Stogas- daugiasluoksniai stoginiai paneliai. Užpildas- akmens 
vata. Pagalbinių patalpų dalyje įrengiama iš surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių. Sandėlio 
zonoje projektuojamas tiltinis kranas. Išorės apdaila- daugiasluoksnės  Sandwich tipo plokštės, tamsiai 
pilkos spalvos. Langai- plastikiniai, su trijų stiklų stiklo paketu. Užpildas tarp langų- fibrocementinė 
plokštė, lango rėmo spalvos. 
 
 
2.3.Inžinerinės sistemos 
 
Projektuojamo statinio inžinerinės sistemos jungiasi tik prie miesto LESTO tinklų, vandens-nuotekų 
tinklai projektuojami vietiniai, numatomi valymo įrenginiai, artezinis gręžinys. 
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