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Komercķīlas noteikumi 
12.07.2021 

Ja Jūs noslēdzat Kredīta un komercķīlas līgumu (nodrošināts kredīts), turpmāk – Kredīta līgums, Kredīta līgumu reglamentē arī 

Komercķīlas noteikumi. 

DEFINĪCIJAS 
Kredīta līgumā vai jebkurā citā vienlaikus ar to noslēgtā līgumā sniegtās definīcijas tiek izmantotas Kredīta līguma interpretēšanas 
nolūkiem.  

 

Pielikums Nr. 1 informācija par Transportlīdzekli, kuru Jūs esat iegādājies saskaņā ar Kredīta līgumu un attiecībā uz kuru 
tiek nodibināta Komercķīla. Pielikums Nr. 1 ir Kredīta līguma neatņemama un nenodalāma sastāvdaļa. 

Komercķīlu reģistrs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļa, kas uztur informāciju par komercķīlām, kurā jāieraksta 
Transportlīdzekļa Komercķīla saskaņā ar Latvijas tiesību aktu noteikumiem un Komercķīlas noteikumiem. 

Komercķīla ir ķīlas tiesība, ko var reģistrēt/kas ir reģistrēta attiecībā uz Transportlīdzekli Komercķīlu reģistrā 
Komercķīlas likumā un Komercķīlas noteikumos noteiktajā kārtībā. 

CSDD Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”. 

CSDD reģistrs Valsts transportlīdzekļu informācijas datu bāze, ko uztur CSDD. 

Nodrošinātās saistības visas un jebkuras Jūsu saistības, kas izriet no Kredīta līguma. 

Nodrošināto saistību 
maksimālā summa 

Kredīta līguma Īpašajos noteikumos norādītā maksimālā summa, uz kuru attiecas Komercķīla, 
pamatsummas un no Kredīta līguma izrietošo pakārtoto prasījumu kopējās summas segšanai. 

Transportlīdzeklis pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju un kas tiek iegādāts ar Kredīts līgumā 
un Pielikumā Nr. 1 minētajiem noteikumiem. 

 

1.    KOMERCĶĪLAS NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA 

1.1.  Komercķīlas noteikumi attiecas tikai uz Kredīta līgumu, kas paredz Komercķīlas (Kredīta un komercķīlas līgums (nodrošināts 

kredīts)) nodibināšanu. 

 1.2. Komercķīlas noteikumi ir Kredīta līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja starp Komercķīlas noteikumiem un Kredīta līgumu ir 

pretrunas, mēs vadīsimies pēc Kredīta līguma. 

1.3.   Mums ir tiesības grozīt Komercķīlas noteikumus, pamatojoties uz un saskaņā ar Kredīta līguma noteikumos un/vai Kredīta 

līguma Īpašajos noteikumos noteikto kārtību, izņemot noteikumus, kurus saskaņā ar tiesību aktiem var grozīt tikai pēc 

atsevišķas vienošanās. 

2.  ĶĪLAS PRIEKŠMETS UN NODROŠINĀTĀS SAISTĪBAS 

2.1.    Ķīlas priekšmets ir Transportlīdzeklis, kuru Jūs esat iegādājies par Kredīta līdzekļiem, kas izmaksāti saskaņā ar Kredīta līgumu. 

2.2.  Nodrošinātās saistības izriet no Kredīta līguma, kas nosaka Komercķīlas nodibināšanu (Kredīta un komercķīlas līgums 

(nodrošināts kredīts) starp mums un Jums. Noslēdzot Kredīta līgumu, Jūs piekrītat nodibināt pirmās kārtas Komercķīlu mūsu 

labā attiecībā uz Transportlīdzekli, kas iegādāts par saskaņā ar Kredīta līgumu izmaksātajiem Kredīta līdzekļiem, un 

pilnvarojat mūs iesniegt iesniegumu un vajadzīgos dokumentus Komercķīlas reģistrēšanai, grozīšanai, dzēšanai un 
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Komercķīlas tiesības izlietošanai attiecīgajam valsts reģistram Jūsu vārdā. 

2.3.   Komercķīlas vērtība naudā ir vienāda ar visu Jūsu saistību summu saskaņā ar Kredīta līgumu, tostarp, bet ne tikai, Kredīta 

pamatsummas, visu citu pakārtoto prasījumu, ieskaitot procentus, līgumsodu, zaudējumus, mūsu izdevumus 

Transportlīdzekļa uzturēšanai un uzglabāšanai, tiesvedībai un citus mūsu izdevumus, kas var rasties, ja Jūs nepildāt Kredīta 

līgumā noteiktās saistības.  

2.4.   Ar Komercķīlu, kas nodibināta saskaņā ar Kredīta līgumu, tiek nodrošināti visi mūsu prasījumi, kas izriet no mūsu starpā 

noslēgtā Kredīta līguma Transportlīdzekļa iegādes finansēšanai. Ar minēto Komercķīlu tiek nodrošinātas arī visas pakārtotās 

prasības, kas izriet no Kredīta līguma un ir saistītas ar mūsu prasījumu, tostarp procenti, līgumsods un ar Kredīta līguma 

izpildi saistītas izmaksas, kā arī ar Transportlīdzekļa pārdošanu saistītās izmaksas. 

2.5.   Komercķīla attiecas uz Transportlīdzekli un nodrošina mūsu prasības pat Kredīta līguma noteikumu grozīšanas gadījumā. 

Komercķīla sedz mūsu prasības arī grozījumu gadījumā, kuru rezultātā Kredīta summa tiek palielināta vai Jūsu saistību 

izpildes termiņš tiek pagarināts, ja vien atlikusī vērtība netiek pārvērsta par nenodrošinātu kredītu. Ķīla tāpat kalpo kā 

nodrošinājums prasījumiem, kuri izriet no Kredīta līguma iespējamiem pielikumiem un/vai grozījumiem, tostarp nosacījuma 

un nākotnes prasībām. 

3.  ĶĪLAS RAŠANĀS, GROZĪŠANA UN DZĒŠANA 

3.1.   Transportlīdzekļa ķīla rodas tad, kad Komercķīla tiek reģistrēta Komercķīlu reģistrā un CSDD reģistrā. Pēc tam, kad būsim 

saņēmuši Komercķīlas noteikumu prasībām atbilstošas dokumentu kopijas un parakstītu Pielikumu Nr. 1 saskaņā ar Kredīta 

līguma noteikumiem mēs, cik ātri iespējams, iesniegsim attiecīgajam reģistram iesniegumu par Komercķīlas nodibināšanu 

kopā ar Kredīta līgumu. 

3.2.   Noslēdzot Kredīta līgumu, Jūs sniedzat piekrišanu Komercķīlas nodibināšanai attiecībā uz Transportlīdzekli un atļauju iesniegt 

Komercķīlas iesniegumu (reģistrācijai, grozīšanai, dzēšanai, ķīlas tiesības izlietošanai) attiecīgajam reģistram kopā ar Kredīta 

līgumu. 

3.3.   Kredīta līguma termiņa laikā attiecībā uz Transportlīdzekli nodibinātās Komercķīlas grozīšana un dzēšana var notikt ar mūsu 

iepriekšēju piekrišanu. 

3.4.   Komercķīla izbeidzas līdz ar ieraksta dzēšanu no reģistra. Mēs iesniegsim iesniegumu Komercķīlas dzēšanai attiecīgajam 

reģistram 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Jūs būsiet izpildījis no Kredīta līguma izrietošās saistības, ja vien neesam  

ar Jums vienojušies savādāk. No Kredīta līguma izrietošās saistības tiks uzskatītas par izpildītām pēc tam, kad Kredīts un visi 

no Kredīta līguma izrietošie maksājumi būs mums atmaksāti pilnā apjomā. Ja Jūs esat izmantojis savas tiesības sadalīt pēdējo 

Iemaksu un noslēgt jaunu līgumu, Komercķīla bez iepriekšējas piekrišanas un/vai paziņojuma tiek pagarināta līdz visas ar 

sadalītās pēdējās Iemaksas samaksu saistītās saistības tiks izpildītas atbilstoši mūsu starpā noslēgtajiem līgumiem. 

4.  JŪSU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1.   Komercķīlas nodibināšana neierobežos Jūsu tiesības izmantot Transportlīdzekli un Jūs esat Transportlīdzekļa īpašnieks. Jums 

ir visas Transportlīdzekļa īpašnieka tiesības un pienākumi. 

4.2.   Pirms Transportlīdzekļa iegādes Jums jāpārliecinās, ka: (1) Transportlīdzeklis ir iekļauts attiecīgajā Latvijas CSDD reģistrā; (2) 

Transportlīdzeklim nav uzlikts pārdošanas aizliegums, attiecībā uz to nav nodibināta komercķīla par labu Trešajai personai; 

(3) Jums vienlaikus nav vienošanās ar Trešo personu par komercķīlas nodibināšanu uz Transportlīdzekli; un (4) nav nekādu 

citu Jūsu rīcības vai bezdarbības radītu šķēršļu Komercķīlas nodibināšanai par labu mums. 

4.3.   Jums ir pienākums iegādāties Transportlīdzekli saskaņā ar tiesību aktiem. Pirms Transportlīdzekļa iegādes Jums (saskaņā ar 

Jūsu rīcība esošajām ziņām) jāpārliecinās, ka Transportlīdzekļa īpašuma tiesības nav strīdus priekšmets un ka Trešajām 

personām nav nekādu tiesību uz Transportlīdzekli. Jums ir jābūt spēkā esošam Transportlīdzekļa īpašnieka statusam un Jūs 

paliekat vienīgais likumīgais Transportlīdzekļa īpašnieks. 

4.4.   14 (četrpadsmit) dienu laikā no Kredīta piešķiršanas datuma Jums ir jāiesniedz atbilstošs iesniegums par reģistra datu 

grozīšanu attiecīgajam reģistram, kā rezultātā Jūs tiksiet ierakstīts attiecīgajā reģistrā kā Transportlīdzekļa īpašnieks. Jums 

ir jāiesniedz mums Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija. Mēs varam lūgt Jūs iesniegt apliecinājumu (maksāšanas 

akts vai kvīts) tam, ka Jūs esat pārskaitījis Kredītu Transportlīdzekļa iegādei.  

4.5.   Jums ir savlaicīgi jāiesniedz mums parakstīts Pielikums Nr. 1, reģistrācijas apliecības kopija un citi Kredīta līgumā norādīti 

dokumenti. 

4.6.   Iesniedzamajiem dokumentiem un to iesniegšanas veidam ir jāatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. Dokumenti ir 

jānosūta, izmantojot mūsu kontaktinformāciju. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir jāiesniedz mums tādā veidā, lai 

dokumenta abas puses būtu skaidri salasāmas. 



 

 3  

  

4.7.  Jūs piekrītat par saviem līdzekļiem nekavējoties parakstīt un iesniegt visus citus instrumentus un dokumentus, veikt visas 

reģistrācijas un visas turpmākās darbības, kas ir pamatotas un vajadzīgas, vai vēlamas pēc mūsu ieskatiem, lai nodrošinātu 

un aizsargātu ar šo piešķirto Komercķīlu. 

4.8.   Jums ir tiesības pārdot Transportlīdzekli Kredīta līguma termiņa laikā ar nosacījumu, ka esat saņēmis mūsu iepriekšēju 

rakstisku piekrišanu. Jums ir nekavējoties mūs jāinformē rakstiski reproducējamā formātā par Transportlīdzekļa 

iznīcināšanu, zādzību, dalību negadījumā, pārdošanu vai jebkuru citu situāciju, kas var ietekmēt mūsu ķīlas tiesības uz 

Transportlīdzekli izlietošanu. 

4.9.   Jums ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc mūsu paziņojuma nogādāt Transportlīdzekli Transportlīdzekļa pārbaudei un/vai 

nodošanai mums valdījumā, ja radies pamats Komercķīlas tiesības izlietošanai. 

4.10. Jums ir pienākums nemainīt Transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, kā arī neizvest Transportlīdzekli ārpus Eiropas Savienības 

vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. 

4.11. Jums ir tiesības saņemt atlikušās summas pēc Komercķīlas tiesības izlietošanas visu no Kredīta līguma izrietošo Jūsu saistību 

un maksājumu, tostarp Komercķīlas tiesības izlietošanas izdevumu, nomaksāšanai. Atlikušās summas tiks pārskaitītas 

Kredīta līgumā norādītajā Jūsu kontā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Jūsu saistību izpildes pilnā apjomā.   

5.  MŪSU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1.   Transportlīdzekļa apgrūtināšana ar Komercķīlu dod mums tiesības apmierināt no Kredīta līguma izrietošās prasības, kas ir 

nodrošinātas ar Transportlīdzekļa ķīlu, ja Jūs pienācīgi neizpildāt savus pienākumus, kas izriet no Kredīta līguma. Ar ķīlu 

nodrošinātie no Kredīta līguma izrietošie prasījumi tiks piedzīti saskaņā ar Kredīta līgumu un šiem noteikumiem. 

5.2.   Mums ir tiesības atteikties no Kredīta līguma izrietošiem prasījumiem pret Jums un uz Transportlīdzekli nodibinātās ķīlas 

tiesības. Mēs Jūs informēsim par atteikšanos no prasījuma un ķīlas tiesības nodošanu citam kreditoram saskaņā ar spēkā 

esošiem normatīviem aktiem. 

5.3.   Mums ir tiesības neiesniegt reģistram iesniegumu par Komercķīlas reģistrāciju un/vai pieprasīt, lai Jūs atkārtoti iesniedzat 

dokumentus, ja tie neatbilst spēkā esošajos tiesību aktos noteiktām prasībām, un nepieciešamības gadījumā nosūtīt papildu 

pieprasījumus attiecīgajam valsts reģistram datu pārbaudei. Ja Jūs neiesniedzat vajadzīgos dokumentus vai ja tie pēc 

otrreizējas iesniegšanas atkal neatbilst prasībām, mums ir tiesības izmantot 6.1. punktā noteiktās tiesības. 

5.4.   Mēs samaksāsim valsts nodevu par Komercķīlas reģistrāciju, grozīšanu un dzēšanu attiecībā uz Transportlīdzekli. 

6.  TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 

6.1.   Attiecībā uz Transportlīdzekli mēs līdztekus visām citām tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas minēti šajos 

noteikumos vai citādi pieejami, varam izmantot visas nodrošinātās puses tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus kā ķīlas 

ņēmējs Jūsu saistību neizpildes gadījumā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 

6.2.   Ja Jūs neizpildāt savas Kredīta līgumā noteiktās saistības, vai Kredīta līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā mēs varam 

pārņemt Transportlīdzekli savā valdījumā un piespiedu kārtā pārdot Transportlīdzekli privātā pārdošanas darījumā par brīvu 

cenu (bez izsoles un tiesas iesaistīšanās) saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem, kas piemērojami Komercķīlas tiesības 

izlietošanas gadījumā. Tādā gadījumā Jums ir pienākums nodot Transportlīdzekli mūsu valdījumā pēc mūsu pirmā 

pieprasījuma un Jums ir jāsniedz mums visa ar Transportlīdzekli saistītā informācija, dokumentācija, piederumi (tostarp visi 

atslēgu komplekti). 

6.3.   Neierobežojot mūsu pienākumus, kas noteikti Komercķīlas likuma 47. pantā, Jūs atsakāties no visiem prasījumiem, 

zaudējumiem un prasībām pret mums, kas izriet no Transportlīdzekļa vai tā daļas vai daļu valdījuma pārņemšanas, rīkošanās 

ar to vai pārdošanas saskaņā ar šajos noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem. 

6.4.    Visi ar Transportlīdzekļa pārdošanu saistītie izdevumi tiek segti saskaņā ar Komercķīlas likuma noteikumiem.  

6.5.   Šeit minētās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir kumulatīvi un tos iespējams izmantot katru atsevišķi vai vairākus 

vienlaikus, un tie neizslēdz nekādas tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos. 

6.6.   Transportlīdzekļa pārdošanas gadījumā Jūs mums piešķirat tiesības pilnvarot Trešās personas veikt Transportlīdzekļa 

pārdošanai nepieciešamās darbības, tostarp parakstīt jebkādus nepieciešamos dokumentus. 

6.7.  Mēs varam izlietot Komercķīlu, ja Jūs neizpildāt Kredīta līgumā noteiktos pienākumus vai piemērot jebkādu tiesību aktos 

noteiktu darbību, atkarībā no tā, kurš nosacījums īstenojas pirmais. 
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7.  CITI NOTEIKUMI 

7.1.   Mums ir tiesības atklāt informāciju par Komercķīlu un Jums Trešajām personām Kredīta līguma izpildei un/vai ja attiecīgās 

tiesības un/vai pienākumi izriet no tiesību aktiem vai Kredīta līguma noteikumiem. 

7.2.   Visas mūsu tiesības un ar nodrošinājumu saistītās intereses saskaņā ar Kredīta līgumu un šiem noteikumiem un visi Kredīta 

līguma un šajos noteikumos noteiktie Jūsu pienākumi ir spēkā bez nosacījumiem neatkarīgi no: (1) jebkādām izmaiņām visu 

vai jebkuru Nodrošināto saistību samaksas laikā, veidā vai vietā, vai jebkurā citā nosacījumā, (2) visu vai jebkuru Nodrošināto 

saistību jebkādas citas ķīlas nomaiņas, atbrīvošanas vai neapstiprināšanas, vai atbrīvošanas vai grozīšanas, vai atteikšanās 

vai piekrišanas atkāpties no jebkāda nodrošinājuma. 

7.3.   Komercķīla izbeidzas datumā, kurā Nodrošinātās saistības ir bez nosacījumiem un neatsaucami samaksātas un izpildītas pilnā 

apjomā. Mēs iesniegsim iesniegumu par Komercķīlas atcelšanu Komercķīlu reģistram 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Nodrošināto saistību beznosacījumu neatsaucamas samaksas un izpildes pilnā apjomā. 

7.4.   Šos noteikumus reglamentē un tas ir interpretējams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Puses ar šo 

piekrīt Latvijas Republikas jurisdikcijas normatīvajiem aktiem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


