
 

 

SKIRTA ADRESATUI 

PRAŠYMAS SUDARYTI BUITINIO KLIENTO GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO IR  
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTĮ 

 
______________________ 

data 

Kliento duomenys: 
Kliento kodas* 
*naujai pajungiamo objekto atveju duomenų 
pateikti nereikia 

 

Vardas  
Pavardė  
Asmens kodas / gimimo data  
Korespondencijos adresas   

Telefono Nr.  
El. paštas  

 
Objekto duomenys: 

Objekto adresas 
 

Skaitiklio numeris* 
*naujai pajungiamo objekto atveju duomenų 
pateikti nereikia 

 

Dujų vartojimo paskirtis* 
Padėkite varnelę prie tinkamo varianto 
*kainų grupė bus parinkta pagal nurodytą dujų 
vartojimo paskirtį 

☐ Maistui ruošti ir/ar vandeniui šildyti ☐ Patalpoms šildyti ir kt. reikmėms 

 
Sutarčiai sudaryti reikalingi šie dokumentai: 

I. Patalpų savininko/nuomininko pasikeitimo atveju: 
• Nekilnojamojo turto registro išrašo kopija (jei patalpos išnuomotos ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, 

papildomas įrašas apie nuomos sutarties įregistravimą viešajame registre); 
• patalpų nuomos sutarties kopija, jei nuomos sutarties terminas iki 1 metų (privaloma);  
• apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas; 
• bendraturčio pasirašytas sutikimas, jei patalpos įgytos bendrąja daline nuosavybe (privaloma); 
• įgaliojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma). 

II. Naujai pajungiamo objekto atveju: 
• Nekilnojamojo turto registro išrašo kopija; 
• AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažyma apie dujų sistemų parengimą sujungimui; 
• bendraturčio pasirašytas sutikimas, jei patalpos įgytos bendrąja daline nuosavybe (privaloma); 
• įgaliojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma). 

III. Savivaldybei suteikus socialinį būstą: 
• gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties kopija (privaloma); 
• apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas; 
• įgaliojimas, jei sutartį pasirašo įgaliotas asmuo (privaloma). 

 
 
 
 
 
                                              
 
                                         
Dokumentą pateikė: 
Vardas  
Pavardė  
Atstovavimo pagrindas (jei 
reikalinga) 

 

                                                                                 
                                                                                                                                                    ____________________ 
       Kliento parašas 

Asmens duomenų apsaugos nuostatos: 
Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Tiekėjo interneto svetainėje www.ignitis.lt 
skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums 
paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti 
duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Tiekėjas nėra atsakingas už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis 
Tiekėjui pateikėte per neapdairumą. 
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