
 
NAUJO BUITINIO VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS PRIJUNGIMO  

PRIE AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ DUJŲ SISTEMOS PARAIŠKA 

Data            Nr. 

 
Kliento duomenys: 

Vardas, pavardė: VARDENIS PAVARDENIS 

Asmens kodas: 1999-99-99 

Adresas korespondencijai siųsti: BIJŪNŲ G. 12, KRETINGSODŽIO K., KRETINGOS R. SAV. 

Mobilaus, fiksuoto ryšio telefono numeriai: Mob. tel. Nr.:  
+370 000 00000 

Tel. Nr.: 

El. pašto adresas: VARDAS@PASTAS.LT 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:  

Bankas:  Banko kodas: 

Sutartį pasirašys įgaliotas atstovas:  

Dokumentų atsiėmimo būdas:  Paštu     Elektroniniu paštu       Tiesiogiai 

Išduoti tik prisijungimo sąlygas*  Taip    Ne   
⃰ Prisijungimo sąlygos reikalingos kliento objekto Statybą leidžiančiam dokumentui gauti bei vartotojo sistemos projektui parengti. 

 
Kliento prijungiamo objekto duomenys: 

Objekto pavadinimas: GYVENAMAS NAMAS 

Objekto adresas: BIJŪNŲ G. 210, KRETINGSODŽIO K., KRETINGOS R. SAV. 

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5637-0005-0210 

 
Esama dujų naudojimo paskirtis/ esamas dujų poreikis 

 Patalpų šildymui   Karšto vandens ruošimui  Buitinėms viryklėms  Kitoms reikmėms 

 iki 2,5 m³/val.  2,5 – 5 m³/val.  5 – 9 m³/val.  9 – 15 m³/val. 

Šildomų patalpų plotas, m2  
 
Planuojama dujų naudojimo paskirtis/ planuojamas (bendras) dujų poreikis 

 Patalpų šildymui  Karšto vandens ruošimui  Buitinėms viryklėms  Kitoms reikmėms 

 iki 2,5 m³/val.  2,5 – 5 m³/val.  5 – 9 m³/val.  9 – 15 m³/val. 

Šildomų patalpų plotas, m2  

 

 
Su paraiška pateikiami priedai: 

1) Situacijos planas (VĮ „Registrų centras“ užregistruotas Žemės sklypo planas su sklypo ribomis ir su 
pageidaujama dujotiekio įvado įrengimo vieta); 
2) VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas/nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie 
nuosavybės teisę į įregistruotą žemės sklypą; 

 

Paraišką pateikė: 

Vardas, pavardė, parašas  

Atstovavimo pagrindas  

Data  

 

  

Komentuota [R1]: Gali būti gimimo data 

Komentuota [R2]: Pildome, jeigu turime el. pašto adresą. 

Komentuota [R3]: Nebūtinai nurodyti 

Komentuota [R4]: Nurodyti jeigu sutartį pasirašys ne 

sklypo savininkas 

Komentuota [R5]: Reikia pasirinkti vieną iš būdų pažymint 

kryžiuku 

Komentuota [R6]: Pažymėti kryžiuku TAIP 

Komentuota [R7]: Galima nurodyti ir „sodo namas“ 

Komentuota [R8]: Pildyti nereikia 

Komentuota [R9]: Pasirenkama kam bus naudojamos 

dujos. Kiekių nurodyti nėra būtina 

Komentuota [R10]: Pirminiam variantui pakaktų 

pabraižyta situacija ranka nurodant gatvę, pastato vietą su 

adreso numeriu ir dujų pajungimo vietą (pavyzdys 

pridedamas kitame lape) 

Komentuota [R11]: Pirminiam variantui, iki sutarties 

sudarymo nebūtinai 



 
 

 

Situacijos planas su pageidaujama dujų pajungimo vieta: Bijūnų g. 12. 

 

 

 

 

 


