7 ŽINGSNIAI
ĮSIRENGIANT SAULĖS
ELEKTRINĘ IKI 30 kW

1 ŽINGSNIS

KREIPKITĖS Į UAB „VILPRA“ –
GAUKITE SAULĖS ELEKTRINĖS PASIŪLYMĄ
UAB „Vilpra“ specialistai įvertinę Jūsų elektros energijos poreikius pasiūlys
tai, ko reikia saulės elektrinei įrengti – nuo profesionalios konsultacijos iki
reikiamos įrangos parinkimo, jos sumontavimo, garantinio/pogarantinio
aptarnavimo ir techninės priežiūros.

2 ŽINGSNIS

PASIRAŠYKITE SAULĖS ELEKTRINĖS PIRKIMO –
ĮRENGIMO SUTARTĮ SU UAB „VILPRA“
Pasirašoma preliminari įrangos pirkimo sutartis ir suderinamas saulės
elektrinės montavimo terminas.

3 ŽINGSNIS

GAUKITE IŠ ESO PRIJUNGIMO SĄLYGAS

DAROTE JŪS

Norėdami tapti elektrą gaminančiu vartotoju pateikite paraišką dėl prijungimo prie elektros tinklų sąlygų internetinėje svetainėje www.eso.lt.
ESO prijungimo sąlygas, prijungimo sutartį Jums parengs ir prijungimo
įmoką suskaičiuos per 5-10 darbo dienų.

4 ŽINGSNIS

PASIRAŠYKITE PRIJUNGIMO SUTARTĮ SU ESO

DAROTE JŪS

Po prijungimo sąlygų išdavimo sumokėkite įmoką ir pasirašykite prijungimo sutartį internetinėje svetainėje www.eso.lt.
ESO prijungimo darbus elektros tinkle atliks per 20 kalendorinių dienų
(per 60 kalendorinių dienų jei reikia projektuoti ir rekonstruoti ESO tinklą).

5 ŽINGSNIS

ĮRENKITE SAULĖS ELEKTRINĘ IR PATEIKITE DEKLARACIJĄ
UAB „Vilpra“ pasiūlys atestuotą montavimo įmonę ir pateiks nustatytos
formos rangovo deklaraciją, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei
atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.
Rangovo deklaraciją pateikite internetinėje svetainėje www.eso.lt.

DAROTE JŪS

Montavimo darbų trukmė: nuo sutarties pasirašymo (2 žingsnis) iki saulės elektrinės paleidimo – 30 kalendorinių dienų.

6 ŽINGSNIS

PASIRAŠYKITE ELEKTRĄ GAMINANČIO
VARTOTOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ

DAROTE JŪS

Apie parengtą sutartį Jus informuos Jūsų elektros energijos tiekėjas.

7 ŽINGSNIS

SKAITIKLIO ĮRENGIMAS
ESO gavę rangovo deklaraciją ir Jums pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį
(5, 6 žingsniai) per 2 darbo dienas įrengs per nuotolį nuskaitomą skaitiklį,
kuris matuos į elektros tinklą atiduotą ir iš jo gautą elektros energiją.

SVARBU:

Prijungimo sutartis ir prijungimo sąlygos galioja 30 kalendorinių dienų. Per šį laiką reikėtų pasirašyti prijungimo sutartį, įrengti elektrinę ir atsiųsti rangovo deklaraciją, arba turėsite ESO iš naujo pateikti paraišką (3 žingsnis).

