
PIETEIKUMS 
REĢISTRĀCIJAI KLIENTU PORTĀLĀ 

KLIENTU SERVISS 
info@lg.lv 
www.lg.lv 

Vārds, uzvārds ________________________________________________________ Personas kods __________________________ 
Имя, фамилия                                                                                                                        Персональный код 

Abonenta/līguma numurs ____________________________________________ 
Номер абонента/договора 

Gazificētā objekta adrese _______________________________________________________________________________________ 
Адрес газифицированного объекта 

E-pasta adrese reģistrācijai klientu portālā _______________________________________  Tālrunis  _____________________ 
Электронная почта для регистрации                                                                                       Телефон 

INFORMĀCIJA PAR PILNVAROTO PERSONU 
Сведения о доверителе 

Jāaizpilda, ja vēlaties pilnvarot citu fizisku personu lietot klientu portālu ar tādām pašām tiesībām kā Jums 
Заполняется, если хотите уполномочить другое физическое лицо пользоваться порталом э-услуг с теми же правами, что и Вы 

Vārds, uzvārds_________________________________________________________ Personas kods __________________________ 
Имя, фамилия / Название                                                                                                          Персональный код 

E-pasta adrese reģistrācijai klientu portālā _______________________________________  Tālrunis  _____________________ 
Электронная почта для регистрации                                                                                       Телефон 

Pilnvaroju (pilnvarotās personas vārds, uzvārds) ____________________________________________________________ 
Разрешаю (имя, фамилия уполномоченного лица) 

manā vārdā reģistrēties Latvijas Gāze klientu pašapkalpošanās portālā mans.lg.lv un apliecinu, ka klientu portālā 
atspoguļotā un sniegtā informācija tiks uzskatīta par man saistošu.

PARAKSTOT ŠO PIETEIKUMU, APLIECINU, KA: 
Подписанием данного заявления подтверждаю, что: 

 Esmu iepazinies un piekrītu AS "Latvijas Gāze" klientu portāla lietošanas noteikumiem. 
 Esmu informēts, ka norādītais e-pasts būs mans lietotājvārds turpmākai portāla lietošanai. 

Nepieciešamības gadījumā lietotājvārdu varēšu nomainīt sadaļā PROFILS. 
 Apliecinu, ka visa šajā pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, tā iegūta likumīgi un tiek 

iesniegta ar līguma slēdzēja piekrišanu. Esmu informēts, ka par svešu personas datu neatļautu 
izmantošanu var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un klientu 
portāla lietošanas noteikumiem. 

 Esmu informēts, ka AS "Latvijas Gāze" apstrādā personas datus pieteikuma izskatīšanai, saziņai saistībā ar 
pieteikumu, klienta reģistrācijai portālā un klientu portāla administrēšanai, paredzot, ka personas tiesības 
tiek īstenotas saskaņā ar Personas datu apstrādes paziņojumu, kas pieejams www.lg.lv 

 
 
Datums ______________________  Paraksts un atšifrējums _________________________________________________________ 
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