Juridiskais birojs “INLAT PLUS international” – viena no Latvijā
vadošajām kompānijām ar ilggadēju pieredzi, kas ir orientēta uz kompleksa
pieeju, risinot tiesību uzdevumus kā juridiskām, tā arī fiziskām personām.
Mūsu darbības pamatprincipi – individuāla pieeja, efektivitāte un
profesionālisms.
“INLAT PLUS international” raksturo augstas pakāpes atbildība par
rezultātu un kompetence, kas balstās uz pastāvīgu teorētisko zināšanu un
praktiskās pieredzes ieguvi. “INLAT PLUS international” izceļas ar
paaugstinātu uzmanību katram klientam, termiņu ievērošanu, izcilu
apkalpošanu un izdevīgāko cenas un kvalitātes attiecību. Mūsu galvenais
mērķis – augsti profesionālo juridisko pakalpojumu operatīva sniegšana.
“INLAT PLUS international” piedāvā plašu pakalpojumu loku, lai
vispusīgi realizētu tiesisko nodrošinājumu kā juridiskām, tā arī fiziskām
personām dažādās tiesību nozarēs. Kopš dibināšanas brīža mūsu birojs arī
sniedz palīdzību ārvalstu klientiem, tajā skaitā biznesa vešanai Latvijas un
citu Eiropas valstu teritorijā.
Juridiskais birojs “INLAT PLUS international” profesionāli aizsargās
Jūs un Jūsu intereses, kā arī nodrošinās Jums profesionālos juridiskos
pakalpojumus, balstoties uz ilggadēju pieredzi jurisprudencē.
Mūsu pakalpojumi:
● Uzņēmējdarbības juridiskais nodrošinājums komersantiem Latvijas
teritorijā, tajā skaitā ārvalsts partneriem Krievijā, NVS un ES;
● Juridisko pakalpojumu autsorsings;
● Reģistrācija
un tiesiskā palīdzība ārvalsts pārstāvniecību
organizācijas un darbības nodrošināšanas jautājumos;
● Palīdzība nodokļu jautājumos Latvijas likumdošanas priekšrocību
efektīvai izmantošanai un kompānijas uzturēšanas izdevumu
samazināšanai;
● Esošo un topošo biznesa projektu analīze;
● Pilna un nepārtraukta grāmatvedības nodrošināšana kompāniju un
fizisku personu darbībā;
● Saimniecisko un komerclīgumu analīze un sagatavošana;
● Īres un nomas līgumu noslēgšanā komercdarbības vešanai, kā arī
iespējamo strīdu risināšana
● Jebkura veida dokumentu sagatavošana izmaiņām uzņēmumā
(pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, juridiskās adreses
maiņa, izmaiņas valdē, padomē, dalībnieku sastāvā), kā arī
uzņēmuma reorganizācija un likvidācija.
● Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un klienta interešu
pārstāvība Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uzturēšanas
atļaujas, vīzas, pilsonības, tai skaitā, ārvalstu darbinieku
uzņemšanas darbā ietvaros, saņemšanai (ir liela pieredze, risinām arī
nestandarta situācijas);
● Administratīvās tiesības (klienta tiesību un interešu pārstāvībā
attiecībās ar valsts iestādēm);
● Klienta interešu pārstāvība attiecībās ar privātpersonām, valsts un
pašvaldības iestādēm, kā arī Latvijas Republikas tiesās un
šķīrējtiesās;
● Parādu piedziņa no fiziskām un juridiskām personām;
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Ar darba tiesību regulējumu saistīto jautājumu risināšana;
Juridiskais nodrošinājums un ar nekustāmo īpašumu saistīto
darījumu noformēšana;
Ar nekustāmo īpašumu saistīto kopīpašnieku strīdu risināšana,
līguma sagatavošana par īpašuma atsevišķo lietošanu;
Notariālā apliecinājuma procedūras nodrošinājums;
Nepieciešamās ekspertīzes, dokumentu un to likumības analīze,
legalizācijas un apostilizācijas procedūras nodrošināšana;

Mūsu juristi teicami pārvalda latviešu, angļu un krievu valodu, tai
skaitā, sagatavo jebkura veida juridiskos dokumentus minētājās valodās
neatkarīgi no grūtības pakāpes. Juridiskā palīdzība katram klientam tiek
sniegta viņam saprotamā valodā.
Mūsu speciālistu profesionālās palīdzības sniegšana klientam notiek
piemērojamā veidā (pa telefonu, elektroniski vai privātā tikšanās).
Mūsu biroja speciālisti vienmēr uztur kontaktu ar klientu un informē
viņu par procesa norisi.

