Fiziskas personas pieteikums gāzapgādei
(rakstīt drukātiem burtiem)

Es,

___________________________________________________________________
(Vārds, uzvārds)

_____________________-_____________________________________________
(Personas kods)

___________________________________________________________________
(Pases sērijas Nr. , izdošanas vieta un datums)

___________________________________________________________________
(Dzīvesvietas adrese un pasta indekss)

___________________________________________________________________
(Kontakttālruņa numurs, fakss)

_________________________________________________________,

lūdzu (atzīmēt vajadzīgo):

(e-pasta adrese)

□
□
□

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

□

jaungazificējamam objektam

agrāk gazificētam objektam

Piekrītu, ka akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (atzīmēt vajadzīgo):

□

□

organizē ārējo gāzesvadu projekta izstrādi

organizē ārējo gāzesvadu izbūvi

Gazificējamā objekta adrese:
Rajons ______________________________

Pagasts ________________________________________

Pilsēta ______________________________

Ciems _________________________________________

Iela, mājas Nr., dzīv. Nr. ______________________________________________________________________

Gazificējamā objekta raksturojums (atzīmēt atbilstošo):

□
□

□
□

dzīvojamās ēkas jaunbūve
ekspluatācijā esoša dzīvojamā ēka

Vidējais telpu griestu augstums

________m

ekspluatācijā esošs dzīvoklis
palīgēka

mājas stāvu skaits________

Gazificējamā objekta apsildāmā platība________m2 stāvs, kurā atrodas gazif. dzīvoklis_______
Uzstādāmās gāzes aparatūras jauda ________kW vai gāzes patēriņš_________m3/st
Gazificējamā objekta esošais apsildes veids:

□ siltumtīkli
□ elektrība

□
□

koksne
mazuts

□
□

ogles
krāšņu dīzeļdegviela

□
□

cits kurināmais
nav nekāda

Gazificējamā objekta esošā apsildošā katla jauda (ja ir vietējā centrālapkure)_____________________kW
Iespējamā pieslēguma vieta (atzīmēt atbilstošo):

□ virtuvē

□ pievads

□ ielas gāzesvads______________________
(ielas nosaukums)

□ kāpņu telpā

□ uz ēkas fasādes □ nav zināms

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. Pirkuma - pārdevuma līgums (ja īpašums vēl nav reģistrēts Zemesgrāmatā)
1.3. Dāvinājuma līgums (ja īpašums vēl nav reģistrēts Zemesgrāmatā)

□
□
□

2. Citu dokumentu kopijas:
2.1. Nomas līgums un īpašnieka atļauja gazifikācijai
2.2. Ēkas nomas līguma kopija (ja ēka tiek nomāta) un īpašnieka atļauja ēkas gazifikācijai
2.3. Pašvaldības atļauja objekta gazifikācijai
2.4. Zemes robežu plānu

□
□
□
□

2.5. Gāzesvada būvniecības saskaņojumu caur citu īpašumu:

□
□
□

2.5.1. Zemes īpašnieka piekrišana gāzesvada būvniecībai
2.5.2. Īpašuma apliecinoša dokumenta kopija
2.5.3. Zemes robežu plāns
Informāciju par gazifikācijas norisi labprāt saņemtu pa:

□ tālruni

□ e-pastu

Ja akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” realizēs projektu , kurā būs iekļauts gazificējamais objekts,
apņemos ar akcijas sabiedrību “Latvijas Gāze” noslēgt “līgumu par gāzes vada būvniecību” un
samaksāt pieslēguma maksu, kā arī citus līgumā paredzētos maksājumus. Ar pieslēguma maksas un
papildus izdevumu lielumu šī pieteikuma iesniegšanas brīdī esmu iepazinies (-usies).

______________________________________________
(klienta paraksts)

200__. gada ___ . ______________________

_______________________________________________
(Darbinieka paraksts, amata spiedogs)

Tālrunis uzziņām – 155

