
VEIDLAPA G-1.1KRE7

020107
lapa

1 8 0 7 0 1 0 1

Reģistrētās komercķīlas numurs

Pieteikums komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrēšanai uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas gadījumā (ja persona, kas ieguvusi 
uzņēmumu, ir fiziska persona)



1 8 0 7 0 2 0 0

1. Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

2. Vārds

4.  Personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda tikai tad, ja nav personas koda)

3. Uzvārds

4.3. izdošanas datums

D D M M G G G G

4.4. valsts 

4.1. izdevējiestāde

4.2. numurs
 

Informācija par personu, kas ieguvusi uzņēmumu (reģistrējamais komercķīlas ņēmējs)

lapa



Pieteikums komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrēšanai uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas gadījumā (ja persona, kas ieguvusi 
uzņēmumu, ir juridiskā persona)

Reģistrētās komercķīlas numurs 

VEIDLAPA G-1.2KRE7

lapa

1 8 0 7 0 3 0 9



1 8 0 7 0 4 0 8

lapa

3.1. valsts
 

3.2. republikas pilsēta/
novads, novada pilsēta/
pagasts (novada pilsētas 
lauku teritorija), ciems 

3.3. ielas vai māju
nosaukums, numurs,
korpuss, dzīvokļa 
numurs

3.4. pasta indekss 

1. Reģistrācijas numurs

2. Nosaukums

3. Juridiskā adrese (aizpilda tikai ārvalsts juridiskā persona)

Informācija par personu, kas ieguvusi uzņēmumu (reģistrējamais komercķīlas ņēmējs)



4.1. Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

4.2. Vārds

4.4.  Personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda tikai tad, ja nav personas koda)

4.3. Uzvārds

4.4.3. izdošanas datums

D D M M G G G G

4.4.4. valsts 

4.4.1. izdevējiestāde

4.4.2. numurs
 

4. Informācija par personu, kura paraksta pieteikumu reģistrējamā komercķīlas ņēmēja vārdā

lapa

1 8 0 7 0 5 0 7



VEIDLAPA G-1.3

lapa

Informācija par reģistrēto komercķīlas ņēmēju, kas nodevis uzņēmumu 

3.1. valsts
 

3.2. republikas pilsēta/
novads, novada pilsēta/
pagasts (novada pilsētas 
lauku teritorija), ciems 

3.3. ielas vai māju
nosaukums, numurs,
korpuss, dzīvokļa 
numurs

3.4. pasta indekss 

1. Reģistrācijas numurs

2. Nosaukums

3. Juridiskā adrese (aizpilda tikai ārvalsts juridiskā persona)

1 8 0 7 0 6 0 6



4.1. Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

4.2. Vārds

4.4.  Personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda tikai tad, ja nav personas koda)

4.3. Uzvārds

4.4.3. izdošanas datums

D D M M G G G G

4.4.4. valsts 

4.4.1. izdevējiestāde

4.4.2. numurs
 

4. Informācija par personu, kura paraksta pieteikumu reģistrējamā komercķīlas ņēmēja vārdā

lapa

1 8 0 7 0 7 0 5



VEIDLAPA G-1.4

lapa

Noslēguma jautājumi

pilnvara parakstīt pieteikumu (kopā                    lp.)

1. Pievienotie dokumenti

2. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu 
dokumentu vai tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku))

2.1. informācija par maksātāju
2.1.1. juridiska persona

2.1.1.1. nosaukums

2.1.1.2. reģistrācijas numurs

2.1.2. fiziska persona

2.1.2.1. vārds

2.1.2.2. uzvārds

2.1.2.3. personas kods (ja nav 
personas koda, norāda dzimšanas 
datumu)

2.2. informācija par maksājuma dokumentu

2.2.1. maksājuma datums

D D M M G G G G

2.2.2. maksājuma dokumenta numurs

2.2.3. apmaksātā summa un valūta 

2.2.4. maksājuma references numurs

2.2.5.  maksājumu pakalpojuma 
sniedzēja nosaukums (piemēram, 
banka)

1 8 0 7 0 8 0 4



3. Lēmuma paziņošanas veids

Norādīt e-pasta adresi 

Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

nosūtot pa pastu uz juridisko adresi vai pieteikumā norādīto fiziskas personas adresi, kurā tā ir sasniedzama

nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu)

e-pasta adrese 

tālruņa numurs 

4. Kontaktinformācija saziņai

5. Paraksti

Reģistrētais komercķīlas 
ņēmējs  

Piezīme. Elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Dokumenta 
rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda.

Apliecinām, ka pieteikumā norādītā informācija ir patiesa, un uzņemamies pilnu atbildību par zaudējumiem, kuri radušies, ja sniegtās ziņas ir 
nepatiesas. 

Reģistrējamais komercķīlas 
ņēmējs  

1 8 0 7 0 9 0 3

lapa
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