
PILNVAROJUMA LĪGUMS  

(Pilnvarojuma ligums_ar_IIN 8.p.2.9 dalu) 

Madona, Madonas novads                                                                   2018. gada ___________ 

  

SIA  “____________________”, turpmāk saukta Pilnvarotājs, tās valdes locekļa - 
______  personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, 

un 

_____________, p.k. _____________, dzīv._______________turpmāk saukts Pilnvarotais, no 
otras puses, noslēdz šo pilnvarojuma līgumu. 

1. Saskaņā ar šā Līguma noteikumiem Pilnvarotājs uzdod, bet Pilnvarotais apņemas bez 
jebjkādas atlīdzības veikt Pilnvarotāja valdes locekļa pienākumus. 

2. Pilnvarotais rīkojas saskaņā ar visām tiesībām, ko valdes loceklim piešķir Komeclikums, 
Civillikums un citi spēkā esošie normatīvie akti. 

3 Pilnvarotājs pilnvaro Pilnvaroto veikt visa veida saimnieciskās u.c. nepieciešamās darbības 
sabiedrības interesēs, t.sk. un ne tikai: 

3.1. pārvaldīt un pārzināt visu Pilnvarotājam piederošo mantu un rīkoties ar to; 

3.2. noslēgt visa veida ar likumu atļautos darījumus, ieskaitot, bet ne izsmeļoši, par mantas 
pārvaldīšanu, atsavināšanu, atdošanu, dāvināšanu, iznomāšanu, izīrēšanu, ieķīlāšanu, 
privatizēšanu; 

3.3. pārstāvēt Pilnvarotāja intereses zemesgrāmatu nodaļā, saņemt zemesgrāmatu aktus; kārtot 
īpašuma apdrošināšanu; slēgt Pilnvarotāja vārdā saimnieciskos līgumus, nepieciešamības 
gadījumā tos izbeigt; veikt darījumus ar dzīvojamo telpu maiņu, Pilnvarotāja pierakstīšanu un 
izrakstīšanu no dzīvojamām telpām; 

3.4. lietot Pilnvarotāja transportlīdzekli un veikt nepieciešamos un likumiskos pasākumus tā 
uzturēšanai un saglabāšanai; 

3.5. rīkoties ar Pilnvarotājam piederošajiem naudas noguldījumiem jebkura veida valūtā, 
nepieciešamības gadījumā slēgt esošos un atvērt jaunus rēķinus kredītiestādēs uz Pilnvarotāja 
vārda, Pilnvarotāja vārdā iegādāties preces un pakalpojumus, veikt avansa norēķinus. 

3.6. pārstāvēt Pilnvarotāju visās valsts, tiesu, administratīvajās un citās iestādēs ar tiesībām, 
kādas ir ar likumu piešķirtas prasītājam, atbildētājam, trešajai personai un cietušajam, to starpā 
ar tiesībām izbeigt lietas ar izlīgumu, atzīt prasības un atteikties no tām pilnīgi vai daļēji, grozīt 
prasību priekšmetu, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus, saņemt izpildu rakstus un nodot 
tos piedziņai, kā arī saņemt uzņēmuma piespriesto naudu vai mantu vai arī atteikties no šādas 
naudas vai mantas saņemšanas. 

4. Pilnvarotais kapitālsabiedrības valdes loceklis pienākumus veic bez atlīdzības, izņemot šī 
līguma 5.punktā noteiktajos gadījumos. 

5. Valdes locekļa atlīdzība ir 360 EUR mēnesī, kas atbilst tālāk minētajam. Kapitālsabiedrības 
valdes loceklis guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu, kas atbilst normatīvajos aktos 
noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram kārtējā taksācijas gada mēnesī, kad 
kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav 
mazāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, ja attiecīgā 
taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo 
mēneša darba algu apmēru (2015.gadā t.i. 1800 EUR mēnesī; 2016.gadā t.i. 1850 EUR mēnesī). 

6. Lai pilnvērtīgi pildītu šo līgumu, Pilnvarotais apņemas izglītoties un pilnveidoties atbilstoši 
Pilnvarotāja norādījumiem, tai skaitā apmeklēt dažādus kursus un seminārus, kā arī 
nepieciešamības gadījumā doties komandējumos un pārstāvēt Pilnvarotāja intereses ārvalstīs. 
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