
KOMERCPILNVARA. 
 

Rīgā, divi tūkstoši divpadsmitā gada trešajā jūlij ā 
(03.07.2011.) 

 
Nr. 075/2012 
 
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “___________________”, reăistrācijas numurs 
___________________, adrese: Rīgā, _________________, LV _________ , ko pārstāv tās valdes 
loceklis ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišėi ______________ 

 

ar šo izsniedz komercpilnvaru, pilnvarojot 

______________________ (personas kods _________________, adrese: ___________________ 
_______________, pase _____________, izdota _______________), ievērojot komercpilnvarā 
turpmāk minētos ierobežojumus, SIA „______________” vārdā sagatavot, parakstīt, iesniegt un 
saĦemt dokumentus, parakstīt (slēgt) līgumus, kas nepieciešami SIA „_______________” 
komercdarbības veikšanai un ir saistīti ar: 

• darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar darbiniekiem, amatpersonas ar atsevišėām pārstāvības tiesībām 
prombūtnē,  

• izsniegt pilnvarojumus darbiniekiem konkrētu darbību veikšanai,  

• parakstīt līgumus, kas ietver jautājumus par  uzĦēmuma saimnieciskās darbības veikšanu, piemēram, līgumi ar piegādātājiem par 
pakalpojumu / preču saĦemšanu, līgumi par pakalpojumu sniegšanu klientiem u.c., amatpersonas ar atsevišėām pārstāvības 
tiesībām prombūtnē,  

• parakstīt, iesniegt un saĦemt jebkāda veida finanšu un bankas dokumentus,  

• parakstīt, iesniegt un saĦemt iesniegumus, pieteikumus, paskaidrojumus, veidlapas attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm,  

• SIA „_______________” vārdā iesniegt dokumentus un pārstāvēt SIA „__________”  intereses valsts un pašvaldību iestādēs,  

• celt prasību tiesā vai pilnvarot šīs darbības veikt citas personas, tai skaitā, iesniegt lūgumus, apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo 
aktu vai faktisko rīcību, tiesas spriedumu vai lēmumu, nodot lietas šėīrējtiesā, pārsūdzēt tiesas nolēmumus apelācijas vai 
kasācijas kārtībā, iesniegt piedziĦai izpilddokumentus, saĦemt piespriestās mantas vai naudu, iepazīties ar lietas materiāliem u.t.t.  

 

Komercpilnvarnieka rīcības ierobežojumi: 

• Visas šeit minētās darbības komercpilnvarnieks ir tiesīgs veikt tikai tādā kārtībā un tajās robežās, ko nosaka ar SIA 
“____________________” kapitāla daĜu īpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju noteiktie ierobežojumi SIA 
"__________________" Statūtos vai lēmumos vai Valdes lēmumos, vai jebkādi to grozījumi, papildinājumi, satura atjaunojumi, 
kas ir (tiek) izdoti laika periodā līdz šīs komercpilnvaras darbības beigām. Komercpilnvarniekam šie noteikumi ir zināmi un 
pilnībā saprotami. 

• Izsniegtā komercpilnvara neparedz pilnvarnieka darbības ar nekustamo īpašumu, t.i., tā nav paredzēta nekustamā īpašuma 
pirkšanai, pārdošanai, atsavināšanai u.c. darbībām, kas var būt saistītas ar nekustamā īpašuma tiesisko attiecību maiĦu. 

 

Citi nosacījumi: 

• Pilnvara izdota, piešėirot tiesības nodot tālāk sev piešėirto pilnvarojumu citai personai to darbību veikšanai (kopā vai atsevišėi), 
kam šis pilnvarojums piešėirts.  

• Pilnvara ir derīga līdz tās atsaukšanai. 

 
 
Augšminēto apliecinot, 
SIA „_________________”  
valdes loceklis 
______________________ 


