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ELEKTRITOOTJA LIITUMISTAOTLUS NR Kuupäev 

TAOTLUSE ESITAJA Kliendi ID 
Nimi/ärinimi Isikukood/ reg.kood 

Elu- või asukoha aadress 

Kontaktaadress Telefon e-post

Esindaja nimi, amet Telefon e-post

Esindamise alus (amet, volikiri) 

☐ Eeluuring koos tehniliste tingimustega ☐ Liitumislepingu pakkumus
LIITUMISPUNKTI ASUKOHT 
Objekti aadress Liitumispunkti kirjeldus (nimetus) 

Maaüksuse nimi Katastritunnus 

Esialgsed soovitud liitumispunkti koordinaadid L-EST ’97 
X:    
Y:    

Märkused 

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE ANDMED (ei ole vajalik uue liitumise korral) 
Liitumispunkti pinge  kV 
Olemasoleva võrguühenduse läbilaskevõime tarbimisel   A (madalpingel) kW (keskpingel) 
Olemasolevate tootmisseadmete arv ja summaarne 
nimivõimsus  tk kW 

SOOVITAVA VÕRGUÜHENDUSE ANDMED 
Liitumispunkti pinge  kV 
Soovitav läbilaskevõime võrku tootmisel  kW 
Soovitav võrguühenduse läbilaskevõime tarbimisel  A(madalpingel) kW (keskpingel) 
TEHNILISED ANDMED TOOTMISÜKSUSTE KOHTA (GENERAATOR/INVERTER): 
mudel, maksimumvõimsus, arv. 

TOOTMISMOODULI ANDMED 
Tootmisüksuste summaarne maksimumvõimsus kW 
Liik: ☐ Energiapargimoodul ☐ Sünkroonmoodul
MÄRKUSED (primaarenergiaallikas ja muu vajalik info) 

VÕRGUETTEVÕTJA 

VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ Registrikood 
10855041 

Paul Kerese tn 11, 
20309 Narva 

Üldtelefon 716 6601 www.vkgev.ee e-post vkgev@vkg.ee
Kontaktisik 
Jevgeni Solovjov, arendusosakonna juhataja Telefon 56 500 607 e-post

Jevgeni.Solovjov@vkg.ee 
LIITUJA 
Allkiri 
Nimi 
Kuupäev 

VÕRGUETTEVÕTJA 
Allkiri 
Esindaja nimi, amet   
Kuupäev    
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NÕUTAVAD LISADOKUMENDID 

 

 
Lisade loetelu võib muutuda sõltuvalt põhivõrguga liitumise tingimustest ja/või võrgueeskirjade hetkel 
kehtivatest redaktsioonidest. 
 
Põhivõrguettevõtte Elering AS liitumispakkumuse saamiseks vajalike liitumisdokumentide nimekiri on 
toodud dokumendi „Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused“ lisas 1. Veebileht: www.elering.ee 
 
Põhivõrguettevõttega on kohustuslik kooskõlastada kõik C- ja D-tüüpi tootmismoodulid, mis liidetakse 
jaotusvõrguga.  

 

A-tüüpi 
tootmis-
moodulid 

(kaasa arvatud 
mikrotootjad) 
alla 0,5 MW 

B-tüüpi 
tootmis-
moodulid 

alates 0,5 MW 

C-tüüpi 
tootmis-
moodulid 

alates 5 MW 

D-tüüpi 
tootmis-
moodulid 

alates 15 MW 

Kui liituja ei ole kinnistu omanik, 
siis dokumendid, mis kinnitavad, 
et liitujal on õiguslik alus kasutada 
kinnistut 

Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik 

Asendiplaan, kuhu märgitakse 
peale tootmismooduli ja 
liitumispunkti olemasolev või 
soovitav asukoht koos 
koordinaatidega 

Ei ole 
kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik 

Muud olulised lisad, näiteks KOV-i 
eelnev nõusolek / kooskõlastus 
tootmisüksuse rajamiseks (VKG 
Elektrivõrgud võib vajadusel 
teavitada täiendavate lisade 
esitamise vajadusest 
liitumistaotluse menetluse käigus) 

Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik Kohustuslik 

Tootmismooduli 
garanteeritud summaarne 
aktiiv- ja reaktiivvõimekuse 
(PQ) diagramm arvutatuna 
liitumispunktini 
võrguettevõtjaga 

- - - Kohustuslik 
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