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SAULĖS ELEKTRINĖS
ĮRENGIMO PROCESAS
Kad saulės elektrinės įrengimas būtų sklandus,
paruošėme atmintinę, kuri padės stebėti darbų atlikimo eigą
ir laiku pasirūpinti reikalingais dokumentais.

1.

2.

Prijungimo sąlygų
išdavimas

Saulės elektrinės
įrengimas

Pasirašę saulės elektrinės įrengimo sutartį, turite pateikti
prašymą ESO (www.eso.lt/savitarna) dėl elektrinės
prijungimo sąlygų išdavimo (ši paslauga kainuoja 31.75 Eur).
Prireikus padėsime teisingai užpildyti šią formą.

Turint prijungimo prie ESO sąlygas, numatytą dieną vykdomi
jėgainės įrengimo darbai. Profesionali montuotojų komanda
saulės elektrinę įrengs per 1-2 d. Visada paliekame švarią ir
tvarkingą darbo vietą, tad Jums nereikės rūpintis aplinkos
tvarkymu po jėgainės įrengimo.
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4.

Gaminančio vartotojo
sutartis

Rangovo
deklaracija

Išdavus prijungimo sąlygas, ESO parengia gaminančio vartotojo
prijungimo sutartį. Ją reikia pasirašyti prisijungus prie ESO savitarnos (www.eso.lt/savitarna/). (Šią sutartį reikia pasirašyti ne ankščiau
nei savaitė iki darbų atlikimo datos, geriausia tai atlikti elektrinės
įrengimo dieną.)

5.
Sutarties sudarymas su
nepriklausomu visuomeniniu
tiekėju
Jeigu esate pasirinkę nepriklausomą elektros tiekėją, Jums bus
įrengtas dvipusės apskaitos skaitiklis ir automatiškai parinktas
pirmasis naudojimosi tinklais atsiskaitymo būdas. Jeigu Jūsų
visuomeninis elektros tiekėjas yra IGNITIS, būtent ši įmonė atsiųs
gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį ir
gaminančio vartotojo prašymą, kurį reikės užpildyti.

Baigę darbus, per 2 d.d. energijos skirstymo operatoriui
(ESO) pateiksime rangovo deklaraciją – dokumentą, jog Jūsų
saulės elektrinė įrengta pagal naujausius ir šiuo metu
galiojančius reikalavimus bei teisės aktus.

6.
Dvipusis
skaitiklis
Per 2 sav. nuo Rangovo deklaracijos pateikimo dienos į ESO,
Jums nemokamai bus įrengtas išmanusis, dvipusės apskaitos
skaitiklis. Taip galėsite stebėti savo elektros energijos
suvartojimą (patiektą ar paimtą energiją iš tinklų).
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8.

Dokumentų pateikimas
paramai gauti

Naudojimosi tinklais
atsiskaitymo būdas

Jeigu įsigijote jėgainę su APVA parama – išsiųsime Jums visus
reikalingus dokumentus kompensacijos gavimui (dokumentus
išsiųsime per 1 sav., po galutinio apmokėjimo). Juos turėsite
pateikti aplinkos projektų valdymo agentūrai
(https://apvis.apva.lt/).

Galite pasirinkti 1 iš 4 būdų: mokėti už kilovatvalandę; fiksuotą
įmoką už instaliuotą elektrinės galią; dalį už atgautą kilovatvalandę ir dalį už instaliuotą jėgainės galią; už pasinaudojimą tinklais
atsiskaityti pagaminta elektros energija. Planą pagal poreikį galite
keisti vieną kartą per kalendorinius metus. Reikalingą prašymą
galite pateikti ESO savitarnos svetainėje (www.eso.lt/savitarna).

Sveikiname, nuo šiol Jūs – gaminantis vartotojas!

