Pieteikums gāzapgādes pārtraukšanai ārējos tīklos
(rakstīt drukātiem burtiem)

___________________________________________________________________
(Vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un pārstāvja vārds,uzvārds)

___________________________________________________________________
(Personas kods vai reģistrācijas numurs)

___________________________________________________________________
(Deklarētā adrese vai juridiskā adrese un pasta indekss)

____________________
u

___________________

(Kontakttālruņa numurs)

(e-pasta adrese)

Gazificētā objekta adrese:
Pilsēta ___________________________

Novads/Pagasts/ Ciems ________________________________

Iela, mājas Nr., dzīv. Nr. ______________________________________________________________________

Gazificētā objekta raksturojums (atzīmēt atbilstošo):

□
□

dzīvojamā ēka

□

daudzdzīvokļu ēka

cits ________________

Lūdzu (atzīmēt atbilstošo):

□ atvienot esošo pievadu pie sadales gāzesvada vai uz ēkas fasādes (daudzdzīvokļu ēkām), jo
dabasgāze nekustamā īpašumā turpmāk netiks izmantota.

□ pārtraukt dabasgāzes padevi esošajam pievadam uz laiku sakarā ar:
□ pievada pārbūvi
□ ēkas nojaukšanu
□ ēkas pārbūvi
□ cits___________________
Vēlamā atslēgšanas vieta (atzīmēt atbilstošo):

□ pievienojuma vietā pie sadales gāzesvada
□ pievadu norādītajā vietā, bet ne tuvāk kā 2m no veicamo rakšanas darbu zonas
□ pievadu norādītajā vietā, bet ne tuvāk kā 2m no nekustamā īpašuma robežas
□ uz ēkas fasādes
□ atbilstoši izstrādātajam projektam
□ cits _______________
Iesniegumam pievienoju pielikumu „Gāzesvadu izvietojuma skice ar vēlamo atslēgšanas
vietu”

Esmu iesniedzis (-gusi) šādu dokumentu kopijas:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Piezīmes
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Iesniedzot šo pieteikumu, klients apliecina, ka:
1. sniegtā informācija ir patiesa, pievienoto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem, kā arī ir
informēts, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu var tikt saukts pie atbildības likumā
noteiktajā kārtībā.
2. apņemas nodrošināt akciju sabiedrības „Gaso” darbinieku piekļūšanu minētā objekta gāzes
apgādes sistēmai.
3. citu dabasgāzes lietotāju, kuriem gāzes padeves pārtraukšana nav pieļaujama, objektā nav.
4. ir informēts, ka akciju sabiedrība „Gaso” pirms pievada atvienošanas var slēgt ar klientu
„Vienošanos par gāzesvada daļas (pievada) nodošanu īpašumā” ar vai bez atlīdzības.
5. ir informēts, ka gāzapgādes pārtraukšanas darbi ir maksas pakalpojums, saskaņā ar akciju
sabiedrības „Gaso” cenrādi.
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___. Nr.______________

____________________________________________
(darbinieka personiskais paraksts, amata spiedogs)

