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Objekto pavadinimas: El. įrenginių iškėlimas 
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Investicinio projekto Nr.: E2N1924450

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į 
Kliento pateiktą paraišką Nr. 19-24450 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) 
elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Parengti elektros įrenginių perkėlimo (rekonstravimo/apsaugojimo) projektą pagal šių 
Elektros tinklų ir įrenginių sąlygų 4 punkto techninius sprendinius.
3.2. Parengus projektą, prašome projekto skaitmeninę versiją patalpinti mūsų internetinėje 
svetainėje www.eso.lt <http://www.eso.lt> skiltyje Partneriams -> Elektros darbų tiekėjams ir 

rangovams -> Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas.
3.3. Pasirašyti Elektros įrenginių iškėlimo (rekonstrukcijos) paslaugos sutartį ir sumokėti 
sutartyje nurodytą paslaugos kainą. Paslaugos kaina yra apskaičiuojama Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei yra lygi Bendrovei priklausančių 
elektros įrenginių pertvarkymo (apsaugojimo) darbų viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų 
kainai, t.y. Užsakovas savo sąskaita pilnai kompensuoja visas su paslauga susijusias išlaidas ir 
sumoka bendrovei 100 (šimtą) procentų rangovo atliktų darbų kainos.
3.4. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt <http://www.manogile.lt> arba Klientų aptarnavimo centre 
„Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt 

<http://www.eso.lt> Kontaktai / Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).
* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jūsų ryšio operatorių taikomą tarifą. Skambinant numeriu + 370 611 21802, 

minutės kaina kaip skambinant į Telia tinklą.

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai 
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių elektros tinklų ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ar 
rekonstrukcijos darbus pertvarkymą (perkėlimas, rekonstravimas, apsaugojimas, išmontavimas, 
iškėlimas).
4.2. Projektuojant pertvarkymą įvertinti, kad būtų atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems 
elektros energijos klientams.

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.
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