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1. Reģistrētās komercķīlas numurs

Pieteikums par komercķīlas tiesību izlietošanu

2. Prasījums, ar kuru saskaņā tiek izlietotas komercķīlas tiesības



lapa

3. Apstāklis, kas komercķīlas ņēmējam dod tiesības izlietot komercķīlas tiesības

1 8 0 8 0 2 0 9



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. Persona, kura paraksta pieteikumu

lapa

1 8 0 8 0 3 0 8

Apliecinu, ka atbilstoši Komercķīlas likuma 42. panta pirmajai un otrajai daļai komercķīlas devējam rakstiski ir paziņots par 
komercķīlas tiesību izlietošanu. 



5. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (aizpilda, ja pieteikumam nepievieno 
maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku))
5.1. informācija par maksātāju
  5.1.1. juridiska persona

5.1.1.1. nosaukums

5.1.1.2. reģistrācijas numurs

5.1.2. fiziska persona

5.1.2.1. vārds

5.1.2.2. uzvārds

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

5.2. informācija par maksājuma dokumentu

5.2.1. maksājuma datums

D D M M G G G G

5.2.2. maksājuma dokumenta numurs

5.2.3. apmaksātā summa un valūta 

5.2.4. maksājuma references numurs

5.2.5. maksājumu pakalpojuma 
sniedzēja nosaukums (piemēram, 
banka)

lapa

1 8 0 8 0 4 0 7



lapa

6. 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 

7. Kontaktinformācija saziņai

8. Paraksts

Komercķīlas ņēmējs

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

1 8 0 8 0 5 0 6


	RegNrs5: 
	LPP1: 
	DSV: 010104
	ALL: 1
	CIT_INF1: 
	CIT_INF2: 
	CIT_INF3: 
	CIT_INF4: 
	CIT_INF5: 
	CIT_INF6: 
	CIT_INF7: 
	CIT_INF8: 
	CIT_INF9: 
	CIT_INF10: 
	CIT_INF11: 
	CIT_INF12: 
	CIT_INF13: 
	CIT_INF14: 
	CIT_INF15: 
	CIT_INF16: 
	CIT_INF17: 
	CIT_INF18: 
	CIT_INF19: 
	CIT_INF20: 
	CIT_INF21: 
	CIT_INF22: 
	CIT_INF23: 
	CIT_INF24: 
	CIT_INF25: 
	CIT_INF26: 
	CIT_INF27: 
	CIT_INF28: 
	CIT_INF29: 
	CIT_INF30: 
	CIT_INF31: 
	CIT_INF32: 
	CIT_INF33: 
	CIT_INF34: 
	CIT_INF35: 
	CIT_INF36: 
	CIT_INF37: 
	CIT_INF38: 
	CIT_INF39: 
	CIT_INF40: 
	CIT_INF41: 
	CIT_INF42: 
	CIT_INF43: 
	CIT_INF44: 
	CIT_INF45: 
	CIT_INF46: 
	CIT_INF47: 
	CIT_INF48: 
	CIT_INF49: 
	CIT_INF50: 
	CIT_INF51: 
	CIT_INF52: 
	CIT_INF53: 
	CIT_INF54: 
	CIT_INF55: 
	CIT_INF56: 
	CIT_INF57: 
	CIT_INF58: 
	CIT_INF59: 
	CIT_INF60: 
	CIT_INF61: 
	CIT_INF62: 
	CIT_INF63: 
	CIT_INF64: 
	CIT_INF65: 
	Poga25: 
	del25: 
	PGV25: 1
	LPP25: 
	XXX25: 
	NBTN25: 
	Paraugs25: 
	PERSON1: 
	VARDS1: 
	UZVARDS1: 
	IZDEVEJ11: 
	IZDEVEJ12: 
	NUMURS1: 
	DDi: 
	MMi: 
	GGGGi: 
	VALST1: [ ]
	Poga32: 
	del32: 
	PGV32: 1
	LPP2: 
	Paraugs32: 
	Poga31: 
	del31: 
	PGV31: 1
	LPP3: 
	Paraugs31: 
	NOS2711: 
	NOS2712: 
	REGNR271: 
	FIZVARD: 
	FIZUZVARD: 
	FIZPERS: 
	DDc: 
	MMc: 
	GGGGc: 
	MAKSDOK: 
	APMSUM: 
	MAKREFNR: 
	MAKPAKSNIEDZ: 
	LP1: Off
	LP2: Off
	LP3: Off
	eml: 
	CKS1: Off
	epast: 
	CKS2: Off
	talr: 
	KOMDEV: 
	LPP30: 
	Poga30: 
	del30: 
	PGV30: 1
	Paraugs30: 


