Fiziskas personas pieteikums gāzapgādei
(rakstīt drukātiem burtiem)

Es,

___________________________________________________________________
(Vārds, Uzvārds)

___________________________________________________________________
(Personas kods)

___________________________________________________________________
(Deklarētā adrese un pasta indekss)

____________________
u

___________________

(Kontakttālruņa numurs)

(e-pasta adrese)

lūdzu (atzīmēt vajadzīgo):

□
□
□

izsniegt tehniskos noteikumus ārējo gāzesvadu projekta izstrādei
izsniegt tehniskos noteikumus iekšējo gāzesvadu projekta izstrādei:

□

jaungazificējamam objektam

agrāk gazificētam objektam

Piekrītu, ka akciju sabiedrība “Gaso” būvobjekta ietvaros organizē (atzīmēt vajadzīgo):

□

□

ārējo gāzesvadu būvprojekta izstrādi

ārējo gāzesvadu izbūvi

Gazificējamā objekta adrese:
Pilsēta ______________________________

Novads ________________________________________

Pagasts _____________________________

Ciems _________________________________________

Iela, mājas Nr., dzīv. Nr. ______________________________________________________________________

Gazificējamā objekta raksturojums (atzīmēt atbilstošo):

□
□
□

□
□

dzīvojamās ēkas jaunbūve
ekspluatācijā esoša dzīvojamā ēka

ekspluatācijā esošs dzīvoklis
palīgēka

cits________________________

Vidējais telpu griestu augstums

________m

Gazificējamā objekta apsildāmā platība________m

mājas stāvu skaits________
2

stāvs, kurā atrodas gazif. dzīvoklis_______

Uzstādāmās gāzes aparatūras jauda ________kW vai gāzes patēriņš_________m3/h
Gazificējamā objekta esošais apsildes veids (atzīmēt atbilstošo):

□ nav apkures □ siltumtīkli □ koksne □ ogles □ elektrība
□ siltumsūknis □ sašķidrinātā naftas gāze □ cits _______________
Piezīmes
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Esošā gāzes aparatūra gazificējamā objektā:
gāzes plīts
gāzes apkures katls
gāzes ūdenssildītājs
cita iekārta______________
gāzes skaitītājs

□
□
□
□
□

Nepieciešamā gāzes aparatūra gazificējamā objektā:
gāzes plīts
gāzes apkures katls
gāzes ūdenssildītājs
cita iekārta__________________
gāzes skaitītājs

□
□
□
□
□

Esmu iesniedzis (-gusi) šādus dokumentus:
1. Īpašuma tiesības apliecinošu dokumenta kopiju:
1.1. Zemesgrāmatas apliecība
1.2. cits________________________________________________________

□
□

2. Citu dokumentu kopijas:
2.1. Zemes robežu plāns
2.2. Notariāli apstiprināta īpašnieka pilnvara
2.3. Zemes/ēkas īpašnieka (līdzīpašnieka) atļauja nekustamā īpašuma gazifikācijai
2.4. cits________________________________________________________

□
□
□
□

Informāciju par gazifikācijas norisi labprāt saņemtu pa:

□ tālruni

□ e-pastu

Tehniskos noteikumus/nosacījumus labprāt saņemtu:

□ klātienē

□ pa e-pastu

Iesniedzot šo pieteikumu, klients apliecina, ka:
1. sniegtā informācija ir patiesa, pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem, kā arī ir informēts, ka par
nepatiesas informācijas sniegšanu var tikt saukts pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.
2. ir informēts par gazifikācijas procesu, pieslēguma noteikumiem, pieslēguma maksu un papildus
izdevumiem šī pieteikuma iesniegšanas brīdī.
Iesniedzot šo pieteikumu, piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti ar mērķi klientu uzskaitei,
tehnisko noteikumu izsniegšanai, līgumu noslēgšanai un izpildei, pakalpojumu piedāvāšanai,
sniegšanai un uzturēšanai, pārziņa tiesību un tiesisko interešu realizācijai un aizsardzībai un
normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, kā arī pārzinim ir tiesības tos iegūt no trešajām
personām. Pārzinis: akciju sabiedrība „Gaso”, Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009.
20___. gada ___ . ______________________ ______________________________________
(vārds, uzvārds, personiskais paraksts)

_____________________________________________________________________________
Iesniegums reģistrēts:

___.___.20___.
_______________________________________________
(darbinieka personiskais paraksts, amata spiedogs)

