
 
 
 

APSTIPRINĀTI 
 
ar SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs 

Possessor” valdes  
2021.gada 1.jūnija 
lēmumu Nr.65/608 

 
 
 
 
 
 
 

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU 
ATBILDĪBU 

 

"AUTEKO & TUV LATVIJA 
- TUV RHEINLAND 

GRUPA” 
 
 

KAPITĀLA DAĻU  
PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga, 2021 
  



2 

S A T U R S 
___________________________________________________________________ 
Noteikumu nodaļu nosaukumi            Lapu 
Noteikumu pielikumi              numuri 
Noteikumiem pievienotie dokumenti 
___________________________________________________________________ 
     1                  2 
___________________________________________________________________ 
 
I. PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI 
 
1. Vispārīgas ziņas par sabiedrību 4 
2. Sabiedrības kapitāla daļu nodošana pārdošanai, pārdošanas organizācija 5 
3. Sabiedrības pamatkapitāls, dalībnieki, saimnieciskā darbība  6 
4. Pirmpirkuma tiesības kapitāla daļu pārdošanā 8 
5. Sabiedrības kapitāla daļu pārdošanas pamatnosacījumi 9 
6. Kapitāla daļu pārdošanas pasākumi līdz izsolei un Kapitāla daļu paketes izsole 10 
7. Kapitāla daļu pircēja noteikšana un Kapitāla daļu pakete pirkuma līguma  
slēgšana  13 
8. Ierakstīšana dalībnieku reģistra. Līguma atcelšana. Pirmpirkuma un 
atpakaļpirkuma tiesības 18  
9. Nobeiguma noteikumi 19 
 
Privātuma atruna 20 
 



3 

___________________________________________________________________ 
     1                  2 
___________________________________________________________________ 
 
II. NOTEIKUMU PIELIKUMI 
 
1.pielikums: Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts 21 
2.pielikums: Juridiskas personas klienta anketa 27 
3.pielikums: Fiziskas personas klienta anketa 29 
4.pielikums: Konfidencialitātes līguma projekts un līguma projekta tulkojums 

angļu valodā 31 
 
 
III. NOTEIKUMIEM PIEVIENOTIE DOKUMENTI 
 
1. Sabiedrības statūti 39 
2. Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta rīkojums Nr.457 „Par atļauju 

izbeigt līdzdalību un pārdot valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes 
drošības direkcija" piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Auteko 
& TÜV Latvija", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Scantest", sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību "Venttests" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"Autests" kapitāla daļas” 47 

3. 2021.gada 21.aprīļa sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUTEKO & TUV 
LATVIJA – TUV Rheinland grupa” dalībnieku reģistra nodalījums Nr.2 48 

4. Uzņēmumu reģistra datu bāzes Lursoft elektroniskā izdruka  49 
5. 2020.gada pārskats  52 
6. Informācijas memoranda kopsavilkums 76 

  
  



4 

1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU 
 

1.1. Sabiedrības nosaukums 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” 
(turpmāk – Sabiedrība). 

                                
1.2. Sabiedrības reģistrācija 

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā – 1994.gada 15.jūnijs. 
Reģistrācijas datums komercreģistrā – 2003.gada 15.augusts. 
Reģistrācijas numurs – 40003201762. 

 
1.3. Juridiskā adrese 

Antenas iela 2, Rīga, LV-1004. 
 
1.4. Komercdarbības veidi 

Sabiedrības galvenais komercdarbības veids saskaņā ar statūtiem (NACE 
klasifikators) ir tehniskā pārbaude un analīze (71.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Statūtu kopija un Uzņēmumu reģistra datu bāzes Lursoft elektroniskā izdruka 
pievienota šiem Noteikumiem (39., 49.lp.). 

 
1.5. Sabiedrībā strādājošo skaits 

2020.gada vidējais nodarbināto skaits Sabiedrībā – 172 strādājošie.  
 

  
* * * 
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2. SABIEDRĪBAS KAPITĀLA DAĻU  NODOŠANA PĀRDOŠANAI, 
PĀRDOŠANAS ORGANIZĀCIJA 

 
2.1. Ar Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr.457 „Par atļauju izbeigt 
līdzdalību un pārdot valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" 
piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Auteko & TÜV Latvija", sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību "Scantest", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Venttests" un 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autests" kapitāla daļas” (turpmāk – Ministru 
kabineta rīkojums Nr.457) atļauts valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija” (turpmāk – CSDD) izbeigt līdzdalību Sabiedrībā, paredzot pārdot izsolē 
CSDD piederošās Sabiedrības kapitāla daļas. 

Ministru kabineta rīkojums Nr.457 pievienots šiem Noteikumiem (47.lp.). 
 

2.2. CSDD piederošo Sabiedrības kapitāla daļu pārdošana notiek saskaņā ar 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, un ar 
Ministru kabineta rīkojumu Nr.457 pārdošanu uzdots organizēt SIA “Publisko aktīvu 
pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor).  
 
2.3. Saskaņā ar 2020.gada 25.septembrī starp CSDD un Possessor noslēgto 
sadarbības līgumu Possessor nodrošina kapitāla daļu pārdošanas procesa 
organizāciju un īstenošanu, cita starpā īstenojot arī izsoles drošības naudas un 
kapitāla daļu pircēju iemaksātās kapitāla daļu pirkuma maksas administrēšanu. 

 
 * * * 
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3. SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS, DALĪBNIEKI, SAIMNIECISKĀ DARBĪBA  
 

3.1. Pamatkapitāls 
 
Sabiedrības pamatkapitāls – 532 500 euro. 
Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 355 euro. 
Kapitāla daļu skaits – 1 500. 

 
3.2. Dalībnieki 

Sabiedrības dalībnieki (saskaņā ar Possessor rīcībā esošo Uzņēmumu reģistra datu 
bāzes Lursoft informāciju): 

Nr. 
p.k. 

Dalībnieks Kapitāla daļu 
skaits 

Īpatsvars pamatkapitālā 
(%) 

1. CSDD 765 51 

2. TUV International GmbH-
Unternehmensgruppe TUV 

Rheinland 

735 49 

 

Uzņēmumu reģistra datu bāzes Lursoft elektroniskā izdruka un 2021.gada 21.aprīļa 
Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījums Nr.2 pievienoti šiem Noteikumiem (48., 
49.lp.) 

3.3. Saimnieciskās darbības rādītāji 

Sabiedrības saimnieciskās darbības galvenie rādītāji atspoguļoti Sabiedrības 
2020.gada pārskatā un Sabiedrības informācijas memoranda kopsavilkumā, kas 
pievienoti šiem Noteikumiem (52., 76.lp.). 
 
3.4. Sabiedrības informācijas memorands 
 
3.4.1. Ir sagatavots Sabiedrības informācijas memorands, kas ietver kopsavilkuma 
informāciju par Sabiedrību, tirgus pārskatu, Sabiedrības darbības aprakstu (ieskaitot 
biznesa segmentu aprakstu), informāciju par vadību un darbiniekiem, ziņas par 
galvenajiem aktīviem un saistībām, finanšu informāciju (t.sk. vēsturisko informāciju un 
prognozes), risku analīzi un pārvaldību.  
 
3.4.2. Personām, kas ir ieinteresētas Sabiedrības kapitāla daļu pirkšanā, tiks dota 
iespēja iepazīties ar Sabiedrības informācijas memorandu pirms tam iesniedzot 
rakstisku iesniegumu par vēlmi iepazīties ar Sabiedrības informācijas memorandu un 
parakstot konfidencialitātes līgumu.  
Konfidencialitātes līguma paraugs (un tā tulkojums angļu valodā) pievienots šiem 
Noteikumiem (4.pielikums, 31.lp.). 
 
Rakstiskajam iesniegumam juridiskai personai jāpievieno pilnvara pārstāvēt juridisko 
personu, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms. Pilnvaru var neiesniegt 
Latvijas Republikas rezidenti, ja pārstāvību realizē personas, kuru pārstāvības tiesības 
izriet no likuma. 
Rakstiskajam iesniegumam fiziskajai personai jāpievieno notariāli apliecināta pilnvara 
pārstāvēt fizisko personu (ja pati fiziskā persona nepieprasa Sabiedrības informācijas 
memorandu), norādot, kādām konkrēti darbībām pilnvara ir izsniegta. 
 
3.4.3. Noteikumu 3.4.2.apakšpunkta norādītajiem dokumentiem, ja tie izdoti kādā no 
Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvencijas „Par ārvalstu publisko dokumentu 
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legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalstīm (izņemot valstis, ar kurām Latvijas 
Republika ir noslēgusi savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumus), jābūt apliecinātiem 
ar noteiktas formas apliecinājumu (apostille) tās valsts kompetentā iestādē. Ja 
dokumenti izsniegti ārvalstī, kura nav Hāgas 1961.gada 5.oktobra konvencijas „Par 
ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalsts, tos legalizē 
Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.186 „Publisku dokumentu 
legalizācijas kārtība” paredzētajā kārtībā. Dokumentiem, kuri izsniegti Eiropas 
Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī Šveices Konfederācijā, 
nav nepieciešama legalizācija vai apliecinājums (apostille).  
 
3.4.4. Visiem dokumentiem, kas tiek iesniegti Possessor, jābūt noformētiem tā, lai tiem 
būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru 
kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”. Personas ir atbildīgas par iesniegtajos dokumentos uzrādīto 
ziņu (t.sk. adrese, telefona numurs, e-pasta adrese u.tml.) patiesumu, iesniegtajiem 
dokumentiem un to apjomu, un Possessor neatbild par sekām, ja atklājas, ka uzrādītās 
ziņas bijušas nepatiesas vai dokumenti nepienācīgi sagatavoti un noformēti.   
 
3.5. Svarīgi notikumi pēc 2020.gada 31.decembra 
 
3.5.1. Sabiedrības dalībnieku kārtējā sapulcē ir apstiprināts 2020.gada pārskats. 
Vienlaikus dalībnieki, lemjot par peļņas izlietošanu, nolēma izmaksāt sabiedrības 
dalībniekiem dividendes 2 milj. euro apmērā. 

 
* * * 
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4. PIRMPIRKUMA TIESĪBAS KAPITĀLA DAĻU PĀRDOŠANĀ 
 

4.1. Saskaņā ar Komerclikuma 189.panta pirmo daļu sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz kapitāla daļām, ja statūtos nav 
noteikts citādi.  
 
4.2. Sabiedrības statūtu 13.-16.punkts nosaka Sabiedrības kapitāla daļu 
atsavināšanas kārtību: 
4.2.1. Dalībnieks var atsavināt  sev piederošu  pilnībā apmaksātu daļu, patstāvīgi  
nosakot  tās vērtību. Daļas atsavināšanas darījums slēdzams rakstveidā. 
4.2.2. Atsavināt  daļu trešajām personām dalībnieks var tikai ar dalībnieku sapulces 
piekrišanu, pie kam, ja dalībnieks pārdod sev piederošu daļu, pārējiem dalībniekiem ir 
pirmpirkuma  tiesības. 
4.2.3. Par daļas pārdošanu daļas pārdevējs vai daļas ieguvējs paziņo katram 
dalībniekam un valdei, paziņojumam pievienojot noslēgto pirkuma līgumu vai tā 
attiecīgi apliecinātu kopiju. Ja paziņojumu nosūta daļas ieguvējs, tas nosūtāms 
vienlaikus arī daļas pārdevējam. Paziņojumu dalībniekam nosūta uz dalībnieku 
reģistrā norādīto adresi. 
4.2.4. Pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad 
paziņojums par daļas pārdošanu nosūtīts visiem dalībniekiem. Dalībnieks var 
rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesību izlietošanas pirms noteiktā termiņa 
beigām. Par pirmpirkuma tiesību izlietošanu vai atteikšanos tās izlietot dalībnieks 
paziņo personai, kura nosūtījusi paziņojumu par daļas pārdošanu, un valdei. 
Pirmpirkuma tiesību izlietošanai noteiktā termiņa laikā daļas pārdevējam aizliegts 
rīkoties ar daļu, grozīt pirkuma līguma noteikumus vai veikt citas darbības, kas 
pasliktinātu pirmpirkumtiesīgā dalībnieka stāvokli gadījumā, ja viņš izlietotu 
pirmpirkuma tiesības. 
4.2.5. Ja daļas ieguvējs ir Sabiedrības dalībnieks un dalībnieki izlieto pirmpirkuma 
tiesības, daļas sadalāmas starp daļas ieguvēju un dalībniekiem proporcionāli viņiem 
piederošajām daļām. Ja divi vai vairāki dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības un 
pārdodamo daļu skaits ir pietiekams, tās sadala starp šiem dalībniekiem proporcionāli 
viņiem piederošajām daļām. Ja divi vai vairāki dalībnieki izlieto pirmpirkuma tiesības, 
bet pārdodamo daļu skaits nav pietiekams, lai tās sadalītu proporcionāli, starp šiem 
dalībniekiem rīko slēgtu izsoli uz atlikušajām daļām, kuras nevar proporcionāli sadalīt. 
4.2.6. Ja pārējie dalībnieki ir aizlieguši kādam dalībniekam pārdot daļu, tad viņš 
pārējiem dalībniekiem var prasīt, lai viņi trīs  mēnešu  laikā  piedāvā  viņam citu pircēju. 
Pēc šī termiņa  izbeigšanās,  ja neviens pircējs nav piedāvāts, dalībniekam ir tiesības 
pārdot  sev piederošo daļu  jebkurai  personai. 

 
* * * 
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5. SABIEDRĪBAS KAPITĀLA DAĻU PĀRDOŠANAS PAMATNOSACĪJUMI 
 

5.1. Pārdošanas priekšmets 

Pārdošanas priekšmets ir visas CSDD Sabiedrībā piederošās 765 kapitāla daļas (Nr.1-
765) jeb 51 % no Sabiedrības pamatkapitāla, kas ir apvienotas vienā Kapitāla daļu 
paketē (turpmāk – Kapitāla daļu pakete), bet Sabiedrības dalībnieku pirmpirkuma 
tiesību izmantošanas gadījumā var tikt pārdotas atsevišķi saskaņā ar Noteikumu 
5.3.2.apakšpunktā noteikto. 
 
5.2. Kapitāla daļu pārdošanas cena un maksāšanas pamatnosacījumi 

5.2.1. Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena ir  4 600 000 euro.  
 

5.2.2. Kapitāla daļu pakete tiek pārdota ar tūlītēju samaksu. 
 

5.3. Kapitāla daļu paketes pārdošanas kārtība 
 

5.3.1. Kapitāla daļu pakete tiek pārdota elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles 
soļa lielums ir 100 000 euro. 
  
5.3.2. Pēc Kapitāla daļu paketes izsoles rezultātu apstiprināšanas Sabiedrības 
dalībniekiem tiek piedāvāts izmantot pirmpirkuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi 
Sabiedrības statūtos noteiktā kārtībā par izsolē nosolīto Kapitāla daļu paketes cenu un 
citiem noteikumiem, kas ietverti Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumā. Vienlaikus 
CSDD lūdz Sabiedrības valdi sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci, lai saņemtu 
Sabiedrības statūtos noteikto dalībnieku sapulces piekrišanu Kapitāla daļu paketes 
pārdošanai. 
 
Gadījumā, ja uz pirmpirkuma tiesību izmantošanas piedāvāšanas brīdi Sabiedrībā ir 
vairāk kā divi dalībnieki un pirmpirkuma tiesības ir pieteikušies izmantot divi vai vairāki 
Sabiedrības dalībnieki, tad šiem dalībniekiem Kapitāla daļu paketē ietilpstošās kapitāla 
daļas tiek pārdotas proporcionāli viņiem piederošo kapitāla daļu īpatsvaram 
Sabiedrības pamatkapitālā, bet ar nosacījumu, ka kopumā tiek pārdota visa Kapitāla 
daļu pakete. Gadījumā, ja Sabiedrībā ir vairāk kā divi dalībnieki, pirmpirkuma tiesību 
izmantošanas kārtībai tiek piemēroti Noteikumu 7.nodaļā ietvertie nosacījumi, kas 
attiecas uz vairāk kā vienu pirmpirkuma tiesīgo personu. 
 
5.3.3. Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums ar trešo personu – Kapitāla daļu paketes 
izsoles uzvarētāju tiek noslēgts ar atrunu, ka pircējs iegūst īpašuma tiesības  gadījumā, 
ja Sabiedrības dalībnieki atsakās no pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ievērojot 
Noteikumu 5.3.2.apakšpunktā noteikto (tiek pārdota visa kapitāla daļu pakete) un tiek 
saņemta Sabiedrības statūtos paredzētā dalībnieku sapulces piekrišana Kapitāla daļu 
paketes pārdošanai vai notek viena mēneša pirmpirkuma tiesību izmantošanas 
termiņš, kā noteikts Sabiedrības statūtos un tiek saņemta Sabiedrības statūtos 
paredzētā dalībnieku sapulces piekrišana Kapitāla daļu paketes pārdošanai. 
 

 
 * * * 
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6. KAPITĀLA DAĻU PĀRDOŠANAS PASĀKUMI LĪDZ IZSOLEI UN IZSOLE 
 

6.1. Paziņojuma publicēšana  

Vienas nedēļas laikā pēc šo Noteikumu apstiprināšanas Possessor publicē 
paziņojumu par Kapitāla daļu paketes izsoli oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 
Rīgas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.riga.lv, Possessor tīmekļa vietnē: 
www.possessor.gov.lv, CSDD tīmekļa vietnē www.csdd.lv, elektronisko izsoļu vietnē: 
www.izsoles.ta.gov.lv, kā arī laikrakstos „Latvijas Avīze” un „Diena”.  
Paziņojumā Possessor norāda: 

1) vietu un laiku, kurā jebkura persona var iepazīties ar šiem Noteikumiem; 
2) Kapitāla daļu paketes izsoles kārtību, termiņu, autorizācijas kārtību izsolei.  
3) pārdodamo kapitāla daļu skaitu, to nominālvērtību, īpatsvaru Sabiedrības 

pamatkapitālā, 
4) Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcenu un maksāšanas līdzekli, 
5) citas nepieciešamās ziņas. 

 
6.2. Apliecinājumu iesniegšana Kapitāla daļu paketes pirkšanai un Kapitāla daļu 
paketes izsole 
 
6.2.1. Lai autorizētos dalībai Kapitāla daļu paketes elektroniskajā izsolē un kļūtu par 
izsoles dalībnieku, personai šo Noteikumu 6.1.punktā publiskotajā termiņā: 
 
6.2.1.1. jāiemaksā drošības nauda 920 000 euro (20% no izsoles sākumcenas). 
Drošības nauda tiek novirzīta samaksai par Kapitāla daļu paketi. 
Drošības nauda jāiemaksā Possessor (vienotais reģistrācijas Nr.40003192154) 
norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” (kods PARXLV22) 
vai norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22) 
ar atzīmi "SIA “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” Kapitāla daļu 
paketes drošības nauda". Drošības naudai jābūt izskaitītai no apliecinājuma 
iesniedzēja konta uz kādu no šajā apakšpunktā norādītajiem Possessor norēķinu 
kontiem ne vēlāk kā šo Noteikumu 6.1.punktā norādītajā sludinājumā noteiktajā 
autorizācijas pieteikuma termiņa pēdējā dienā. 

 
6.2.1.2. jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ autorizācijas 
pieteikums dalībai Kapitāla daļu paketes izsolē. 

6.2.1.3.personai pirms autorizācijas pieteikuma, kā arī pirms Kapitāla daļu paketes 
pirkuma līguma noslēgšanas pašai jāiepazīstas ar Sabiedrību, jāizanalizē tās 
finansiālais stāvoklis un jāizpēta riska faktori. 

 
6.2.2. Possessor neautorizē personu Kapitāla daļu paketes izsolei, ja: 

6.2.2.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli; 
6.2.2.2. nav samaksāta drošības nauda atbilstoši Noteikumu 6.2.1.1.punkta 

nosacījumiem. 
 

6.2.3. Personas, kuras ir izpildījušas Kapitāla daļu paketes izsoles priekšnoteikumus 
atbilstoši Noteikumu nosacījumiem, piecu darba dienu laikā tiek autorizēti kā izsoles 
dalībnieki. 
 
6.2.4. Kapitāla daļu paketes pircēju nosaka pārdošanā elektroniskajā izsolē, kas notiek 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.318 “Elektronisko 
izsoļu vietnes noteikumi”, un par Kapitāla daļu paketes izsoles uzvarētāju kļūst izsoles 
dalībnieks, kurš ir nosolījis par Kapitāla daļu paketi augstāko cenu.  
 

http://www.riga.lv/
http://www.possessor.gov.lv/
http://www.csdd.lv/
http://www.izsoles.ta.gov.lv/
https://izsoles.ta.gov.lv/
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6.2.5. Izsoles rezultātus apstiprina Possessor valde piecu dienu laikā no izsoles 
dienas. 
 
6.2.6. Pretendentiem, kurus Possessor nav autorizējis par izsoles dalībniekiem,  
Kapitāla daļu paketes drošības naudu atmaksā uz to pašu kontu, no kura tika veikta 
drošības naudas  samaksa, piecu darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc 
autorizācijas atteikuma. 
 
6.2.7. Izsoles dalībniekiem, izņemot izsoles uzvarētāju un pēdējo pārsolīto Izsoles 
dalībnieku, Kapitāla daļu paketes drošības naudu atmaksā uz to pašu kontu, no kura 
tika veikta drošības naudas  samaksa, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par izsoles 
rezultātu apstiprināšanu spēkā stāšanās. Izsoles uzvarētājam un pēdējam 
pārsolītajam Izsoles dalībniekam Kapitāla daļu paketes drošības naudu atmaksā 
Noteikumu 7.nodaļā minētajā kārtībā. 
 
6.3. Nenotikusi un spēkā neesoša izsole 
 
6.3.1. Izsole atzīstama par nenotikušu: 
 1) ja uz izsoli nav autorizējies neviens Izsoles dalībnieks; 

2) ja neviens Izsoles dalībnieks neveic solījumus; 
3) ja Izsoles uzvarētājs un pēdējais pārsolītais Izsoles dalībnieks nav veicis 

Noteikumos paredzēto summu samaksu, nedod atbildi vai atsakās slēgt Kapitāla daļu 
paketes pirkuma līgumu vai aizpildīt Possessor klienta anketu Noteikumos noteiktajā 
kārtībā; 

4) izsoles norises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes pārvaldnieka 
paziņojums par tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 
 
6.3.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu: 
 1) ja kādam nepamatoti nav atļauts piedalīties izsolē; 
 2) ja Kapitāla daļu paketi nosolījusi persona, kura nav bijusi tiesīga piedalīties 
izsolē; 
 3) ja tiek konstatēts, ka kāds Izsoles dalībnieks ir rīkojies ļaunprātīgi. 
 
6.3.3. Pretenzijas Noteikumu 6.3.1., 6.3.2.punktos minētajos gadījumos Possessor 
piesakāmas tikai rakstiski, un tās var iesniegt tikai Izsoles dalībnieki ne vēlāk kā trīs 
dienu laikā pēc izsoles. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā 
neesošu vai arī par pretenziju noraidīšanu pieņem Possessor valde 7 dienu laikā pēc 
izsoles dienas, un valdes lēmumu paziņo Izsoles dalībniekiem 2 darba dienu laikā pēc 
šī lēmuma spēkā stāšanās. 
 
6.3.4. Ja izsole atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, var tikt rīkota atkārtota izsole, 
par ko lemj Possessor valde un CSDD. 
 
6.3.5. Ja atkārtota izsole tiek rīkota tādēļ, ka ir pieņemts lēmums atzīt izsoli par spēkā 
neesošu Izsoles dalībnieka ļaunprātīgas rīcības dēļ, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties 
tie Izsoles dalībnieki, kuri rīkojušies ļaunprātīgi. Šie Izsoles dalībnieki solidāri sedz 
atkārtotās izsoles organizācijas izdevumus un Possessor, kā arī citu Izsoles dalībnieku 
zaudējumus. 
 
6.4. Informatīvie pasākumi 
 
Laika periodā starp izsoles izsludināšanu un izsoles beigu termiņu CSDD kopā ar 
Sabiedrību organizē informatīvo tiešsaistes pasākumu personām, kas interesējas par 
Kapitāla daļu paketes pirkšanu, un ar kurām ir noslēgts Noteikumu 3.4.2.punktā 
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minētais Konfidencialitātes līgums. Informācija par tiešsaistes pasākuma norises laiku, 
formātu, iespējām piedalīties tajā tiek publiskota CSDD un Possessor tīmekļa vietnēs. 

  
* * * 
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7. KAPITĀLA DAĻU PIRCĒJA NOTEIKŠANA UN KAPITĀLA DAĻU PAKETES 
PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

 
 

7.1. Par Kapitāla daļu paketes izsoles uzvarētāju kļūst izsoles dalībnieks, kurš ir 
nosolījis par Kapitāla daļu paketi augstāko cenu. Izsoles rezultātus apstiprina 
Possessor valde piecu dienu laikā no izsoles dienas. 

 
7.2. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu spēkā 
stāšanās Possessor atmaksā drošības naudu visiem izsoles dalībniekiem, izņemot 
izsoles uzvarētāju un pēdējo pārsolīto dalībnieku.  

 
7.3. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par Kapitāla daļu paketes izsoles rezultātu 
apstiprināšanu spēkā stāšanās Possessor rakstiski uzaicina Izsoles uzvarētāju 
(turpmāk – Pircējs) noslēgt Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumu ar CSDD. 

 
7.4. Pircējam, kas uzaicināts slēgt Kapitāla daļu paketes pirkuma  līgumu, līgums 
jāparaksta desmit darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas 
dienas.   
Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar šo Noteikumu 
1.pielikumā pievienoto Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projektu (21.lp.). 

 

7.5. Pircējam, kas tiek uzaicināts slēgt Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumu, piecu 
darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas dienas, ir jāaizpilda, 
jāparaksta un jāiesniedz Possessor klienta anketa (kas izstrādāta saskaņā ar 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas 
novēršanas likuma 3., 11., 11.1, 12., 13., 25. un 26.pantu),  norādot pamatinformāciju 
un kontaktinformāciju par Pircēju, nodokļu informāciju, Pircēja īpašnieku struktūru un 
informāciju par Pircēja pārstāvi, kā arī informāciju par patiesā labuma guvējiem. 
Atteikšanās aizpildīt, parakstīt un iesniegt klienta anketu tiek uzskatīta par atteikšanos 
slēgt Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumu. 

 
Juridiskas personas klienta anketa un Fiziskas personas klienta anketa pievienotas šo 
Noteikumu 2., 3.pielikumā (27., 29.lp.) 
 
7.6. Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums paredz atliekošus nosacījumus: 

7.6.1. Komerclikuma 189.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā CSDD 
nekavējoties pēc Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma parakstīšanas  nosūta Kapitāla 
daļu paketes pirkuma līgumu vai tā apliecinātu kopiju un atbilstošu paziņojumu 
Sabiedrībai un katram Sabiedrības dalībniekam, piedāvājot izlietot pirmpirkuma 
tiesības uz kapitāla daļu paketi vai atteikties no tām Komerclikuma un Sabiedrības 
statūtu noteiktajā termiņā un kārtībā. Vienlaikus CSDD lūdz Sabiedrības valdi sasaukt 
ārkārtas dalībnieku sapulci, lai saņemtu Sabiedrības statūtos noteikto dalībnieku 
sapulces piekrišanu Kapitāla daļu paketes pārdošanai; 

7.6.2. gadījumā, ja Sabiedrības dalībnieki izlieto Kapitāla daļu paketes 
pirmpirkuma tiesības, ar Pircēju noslēgtais Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums 
zaudē spēku ar brīdi, kad stājies spēkā Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums (līgumi) 
ar Sabiedrības dalībnieku (dalībniekiem) un tas ir ieguvis īpašuma tiesības uz Kapitāla 
daļu paketi. Piecu darba dienu laikā no līguma spēka zaudēšanas dienas Possessor 
atmaksā Pircējam izsoles drošības naudu; 

7.6.3. gadījumā, ja Sabiedrības dalībnieki atsakās no pirmpirkuma tiesību 
izlietošanas un tiek saņemta Sabiedrības statūtos paredzētā dalībnieku sapulces 
piekrišana Kapitāla daļu paketes pārdošanai vai notek Sabiedrības statūtos noteiktais 
pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš un tiek saņemta Sabiedrības statūtos 
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paredzētā dalībnieku sapulces piekrišana Kapitāla daļu paketes pārdošanai, Pircējs 
tiek uzaicināts piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājum nosūtīšanas dienas 
samaksāt starpību starp izsolē nosolīto Kapitāla daļu paketes cenu un Kapitāla daļu 
paketes izsoles drošības naudu.  
Minētā summa jāiemaksā Possessor (vienotais reģistrācijas Nr.40003192154) 
norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” (kods PARXLV22) 
vai norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22) 
ar atzīmi „"SIA “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” Kapitāla daļu 
paketes pirkuma maksa"; 

7.6.4. Īpašuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi Pircējs iegūst ar brīdi, kad veicis 
pilnu samaksu Noteikumu 7.6.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā; 

7.6.5. Ja Pircējs noteiktā termiņā un apjomā neveic Noteikumu 7.6.3.punktā 
minēto samaksu par Kapitāla daļu paketi, tiek uzskatīts, ka tas ir atteicies no Kapitāla 
daļu paketes pirkuma, Pircēja un CSDD parakstītais Kapitāla daļu paketes pirkuma 
līgums zaudē spēku. Šādā gadījumā Pircējam izsoles drošības nauda netiek 
atmaksāta.  

7.6.6. Piecu darba dienu laikā no dienas, kad Pircējs veic pilnu samaksu par 
Kapitāla daļu paketi un iegūst īpašuma tiesības uz to, Possessor atmaksā izsoles 
drošības naudu pēdējam pārsolītajam izsoles dalībniekam. 

 
7.7. Sabiedrības dalībniekiem pirmpirkuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi ir 
jāpiesakās izlietot viena mēneša laikā no Noteikumu 7.6.1.punktā minētā CSDD 
paziņojuma nosūtīšanas dienas, nosūtot CSDD un Sabiedrības valdei paziņojumu par 
pirmpirkuma tiesību izlietošanu, kā to nosaka Komerclikuma 189.panta ceturtā daļa. 
Atteikums pirmpirkuma tiesību izlietošanai jānosūta CSDD un  Sabiedrības valdei 
iepriekš minētajā termiņa. Sabiedrības dalībniekiem (vienam vai vairākiem kopā) ir 
jāpiesakās uz visu Kapitāla daļu paketē ietilpstošo Sabiedrības kapitāla daļu pirkšanu, 
pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka tie ir atteikušies no pirmpirkuma tiesību izlietošanas. 
Sabiedrības dalībniekiem, ja tie piesakās izlietot pirmpirkuma tiesības uz Kapitāla daļu 
paketi, tiek piemēroti Noteikumu nosacījumi par Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma 
noslēgšanu: 

7.7.1. Kapitāla daļu paketes pirkuma maksa ir izsolē nosolītā augstākā Kapitāla 
daļu paketes cena; 

7.7.2. ja pirmpirkuma tiesības izlietot piesakās vairāki Sabiedrības dalībnieki, 
Kapitāla daļu paketē ietilpstošās daļas tiek sadalītas proporcionāli viņiem 
piederošajām kapitāla daļām; 

7.7.3. piesakoties izlietot pirmpirkuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi, 
Sabiedrības dalībniekam jāiemaksā drošības nauda 920 000 euro (20% apmērā no  
Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcenas), aprēķinot to par visu Kapitāla daļu paketi 
vai proporcionāli kapitāla daļu skaitam, kas noteikts saskaņā ar Noteikumu 
7.7.2.punktu. Minētā summa jāiemaksā Possessor (vienotais reģistrācijas 
Nr.40003192154) norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” 
(kods PARXLV22) vai norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” 
(kods HABALV22) ar atzīmi „"SIA “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” 
Kapitāla daļu paketes drošības nauda" līdz Sabiedrības statūtos noteiktā pirmpirkuma 
tiesību notecējuma termiņa pēdējai dienai. Drošības nauda tiek novirzīta samaksai par 
Kapitāla daļu paketi; 

7.7.4. desmit darba dienu laikā no pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņa 
notecējuma Sabiedrības dalībniekiem ir jānoslēdz Kapitāla daļu paketes pirkuma 
līgums ar CSDD.  
Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar šo Noteikumu 
1.pielikumā pievienoto Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projektu (21.lp.); 

7.7.5. Sabiedrības dalībniekam, kas pieteicies pirmpirkuma tiesību izlietošanai, 
piecu darba dienu laikā no pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņa notecējuma 
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dienas, ir jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Possessor klienta anketa (kas izstrādāta 
saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 
finansēšanas novēršanas likuma 3., 11., 11.1, 12., 13., 25. un 26.pantu),  norādot 
pamatinformāciju un kontaktinformāciju par Pircēju, nodokļu informāciju, Pircēja 
īpašnieku struktūru un informāciju par Pircēja pārstāvi, kā arī informāciju par patiesā 
labuma guvējiem. Atteikšanās aizpildīt, parakstīt un iesniegt klienta anketu tiek 
uzskatīta par atteikšanos slēgt Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumu. 

 
Juridiskas personas klienta anketa un Fiziskas personas klienta anketa pievienotas šo 
Noteikumu 2., 3.pielikumā (27., 29.lp.) 
 

7.7.6. pēc Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma noslēgšanas ar CSDD 
Sabiedrības dalībnieki tiek uzaicināti piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas samaksāt starpību starp Kapitāla daļu paketes cenu un Kapitāla 
daļu drošības naudu. Minētā summa jāiemaksā Possessor (vienotais reģistrācijas 
Nr.40003192154) norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” 
(kods PARXLV22) vai norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” 
(kods HABALV22) ar atzīmi „"SIA “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” 
Kapitāla daļu paketes pirkuma maksa”. 

7.7.7. Īpašuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi Sabiedrības dalībnieks iegūst 
ar brīdi, kad veicis pilnu samaksu Noteikumu 7.7.6..apakšpunktā noteiktajā kārtībā un 
termiņā; 

7.7.8. Ja Sabiedrības dalībnieks noteiktā termiņā un apjomā neveic Noteikumu 
7.7.6.punktā minēto samaksu par Kapitāla daļu paketi, tiek uzskatīts, ka tas ir atteicies 
no Kapitāla daļu paketes pirkuma, un ar CSDD parakstītais Kapitāla daļu paketes 
pirkuma līgums zaudē spēku. Šādā gadījumā Sabiedrības dalībniekam drošības 
maksa netiek atmaksāta.  

Ja uz Kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izlietošanu ir pieteikušies vairāki 
Sabiedrības dalībnieki, to pienākums ir, vienojoties par spēku zaudējušajā pirkuma 
līgumā pārdodamo kapitāla daļu skaita sadali, iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā desmit 
darba dienu laikā no šai Noteikumu punktā minētās līguma spēka zaudēšanas dienas 
(par ko Sabiedrības dalībniekiem Possessor paziņos rakstiski) pieteikties uz šo 
kapitāla daļu pirkšanu, iemaksāt 7.7.2.punkta kārtībā aprēķināto drošības naudu (kura 
tiek ieskaitīta samaksai par kapitāla daļām) un noslēgt kapitāla daļu pirkuma līgumu ar 
CSDD. Pēc līguma noslēgšanas piecpadsmit darba dienu skaitā jāveic pilna samaksa 
par kapitāla daļām Noteikumu 7.7.6.punkta kārtībā. Pēc samaksas veikšanas tiek 
iegūtas īpašuma tiesības uz kapitāla daļām; 

7.7.9. Piecu darba dienu laikā no dienas, kad Sabiedrības dalībnieks veic pilnu 
samaksu par Kapitāla daļu paketi un iegūst īpašuma tiesības uz to, Possessor 
atmaksā izsoles drošības naudu pēdējam pārsolītajam izsoles dalībniekam. 
 
7.8. Ja Pircējs, kas uzaicināts noslēgt līgumu, atsakās to slēgt, nedod atbildi, 
neparaksta līgumu noteiktajā termiņā, neiemaksā Noteikumu 7.6.3.apakšpunktā 
noteiktās naudas summas vai atsakās izpildīt un iesniegt Noteikumu 7.5.punktā minēto 
klienta anketu, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no līguma slēgšanas. Possessor par to 
informē pēdējo pārsolīto izsoles dalībnieku, un uzaicina viņu pirkt Kapitāla daļu paketi 
par paša nosolīto augstāko cenu.  
 
7.9. Pēc uzaicinājuma pirkt Kapitāla daļu paketi pēdējam pārsolītajam Izsoles 
dalībniekam (turpmāk – Pircējs) jāparaksta Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums, 
jāaizpilda Possessor klienta anketa un jāveic maksājumi izsoles uzvarētājam 
noteiktajā kārtībā un termiņos: 

7.9.1. Pircējam, kas uzaicināts slēgt Kapitāla daļu paketes pirkuma  līgumu, 
līgums jāparaksta desmit darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu 
nosūtīšanas dienas.   
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Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar šo Noteikumu 
1.pielikumā pievienoto Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projektu (21.lp.). 

7.9.2. Pircējam, kas tiek uzaicināts slēgt Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumu, 
piecu darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas dienas, ir 
jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Possessor klienta anketa (kas izstrādāta saskaņā 
ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas 
novēršanas likuma 3., 11., 11.1, 12., 13., 25. un 26.pantu),  norādot pamatinformāciju 
un kontaktinformāciju par Pircēju, nodokļu informāciju, Pircēja īpašnieku struktūru un 
informāciju par Pircēja pārstāvi, kā arī informāciju par patiesā labuma guvējiem. 
Atteikšanās aizpildīt, parakstīt un iesniegt klienta anketu tiek uzskatīta par atteikšanos 
slēgt Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumu. 

 
Juridiskas personas klienta anketa un Fiziskas personas klienta anketa pievienotas šo 
Noteikumu 2., 3.pielikumā (27., 29.lp.) 
 

7.9.3. Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums paredz atliekošus nosacījumus: 
7.9.3.1. Komerclikuma 189.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā CSDD 

nekavējoties pēc Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma parakstīšanas  nosūta Kapitāla 
daļu paketes pirkuma līgumu vai tā apliecinātu kopiju un atbilstošu paziņojumu 
Sabiedrībai un katram Sabiedrības dalībniekam, piedāvājot izlietot pirmpirkuma 
tiesības uz kapitāla daļu paketi vai atteikties no tām Komerclikuma un Sabiedrības 
statūtu noteiktajā termiņā un kārtībā. Vienlaikus CSDD lūdz Sabiedrības valdi sasaukt 
ārkārtas dalībnieku sapulci, lai saņemtu Sabiedrības statūtos noteikto dalībnieku 
sapulces piekrišanu Kapitāla daļu paketes pārdošanai; 

7.9.3.2. gadījumā, ja Sabiedrības dalībnieki izlieto Kapitāla daļu paketes 
pirmpirkuma tiesības, ar Pircēju noslēgtais Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums 
zaudē spēku ar brīdi, kad stājies spēkā Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums (līgumi) 
ar Sabiedrības dalībnieku (dalībniekiem) un tas ieguvis īpašuma tiesības uz Kapitāla 
daļu paketi. Piecu darba dienu laikā no līguma spēka zaudēšanas dienas Possessor 
atmaksā Pircējam izsoles drošības naudu; 

7.9.3.3. gadījumā, ja Sabiedrības dalībnieki atsakās no pirmpirkuma tiesību 
izlietošanas un tiek saņemta Sabiedrības statūtos paredzētā dalībnieku sapulces 
piekrišana Kapitāla daļu paketes pārdošanai vai notek Sabiedrības statūtu 5.punktā 
noteiktais pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš un tiek saņemta Sabiedrības 
statūtos paredzētā dalībnieku sapulces piekrišana Kapitāla daļu paketes pārdošanai, 
Pircējs tiek uzaicināts piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas 
dienas samaksāt starpību starp izsolē nosolīto Kapitāla daļu paketes cenu un Kapitāla 
daļu paketes izsoles drošības naudu.  
Minētā summa jāiemaksā Possessor (vienotais reģistrācijas Nr.40003192154) 
norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” (kods PARXLV22) 
vai norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22) 
ar atzīmi "SIA “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” Kapitāla daļu 
paketes pirkuma maksa"; 

7.9.3.4. Īpašuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi Pircējs iegūst ar brīdi, kad 
veicis pilnu samaksu Noteikumu 7.6.3.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā; 

7.9.3.5. Ja pircējs noteiktā termiņā un apjomā neveic Noteikumu 7.9.3.3.punktā 
minēto samaksu par Kapitāla daļu paketi, tiek uzskatīts, ka tas ir atteicies no Kapitāla 
daļu paketes pirkuma, pircēja un CSDD parakstītais Kapitāla daļu paketes pirkuma 
līgums zaudē spēku. Šādā gadījumā Pircējam izsoles drošības maksa netiek 
atmaksāta.  
 
7.10. Sabiedrības dalībniekiem pirmpirkuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi par 
pēdējā pārsolītā izsoles dalībnieka nosolīto Kapitāla daļu paketes cenu ir jāpiesakās 
izlietot trīsdesmit dienu laikā no Noteikumu 7.9.3.1.punktā minētā CSDD paziņojuma 
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nosūtīšanas dienas. Sabiedrības dalībniekiem, ja tie piesakās izlietot pirmpirkuma 
tiesības uz Kapitāla daļu paketi par pēdējā pārsolītā izsoles dalībnieka nosolīto 
Kapitāla daļu paketes cenu, tiek piemēroti Noteikumu nosacījumi par Kapitāla daļu 
paketes pirkuma līguma noslēgšanu atbilstoši Noteikumu 7.7.1-7.7.8.punktā 
noteiktajam. 

 
7.11. Ja izsole atzīta par nenotikušu tāpēc, ka: 
 1) uz izsoli nav autorizējies neviens Izsoles dalībnieks; 

2) neviens Izsoles dalībnieks neveic solījumus; 
Sabiedrības dalībniekiem tiek piedāvāts pirkt Kapitāla daļu paketi par izsoles 
sākumcenu Komerclikuma un Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā atbilstoši šo 
Noteikumu 7.7.2.-7.7.8.punktam. 

 

7.12. Gadījumā, ja neviena persona noteiktajā termiņā nav autorizējusies Kapitāla daļu 
paketes izsolei vai arī nav noslēgts Kapitāla daļu paketes pirkuma līgums, Possessor, 
vienojoties ar CSDD, pieņem lēmumu par turpmāko rīcību (t.sk., bet ne tikai - atjaunot 
pieteikšanās termiņu vai izdarīt grozījumus šajos Noteikumos (ieskaitot pārdošanas 
cenas korekciju) un izsludināt jaunu pieteikšanās termiņu, vai veikt citas darbības).   

 
* * * 
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8. IERAKSTĪŠANA DALĪBNIEKU REĢISTRĀ. LĪGUMA ATCELŠANA.  
PIRMPIRKUMA UN ATPAKAĻPIRKUMA TIESĪBAS 

 
8.1. Pircēja ierakstīšana dalībnieku reģistrā 
 
Pēc tam, kad Pircējs ieguvis īpašuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi, Pircējs un 

CSDD Komerclikuma 187.1panta kārtībā patstāvīgi veic visas nepieciešamās 
darbības, lai Pircējs tiktu ierakstīts Sabiedrības dalībnieku reģistrā. 

 
8.2. Pirkuma līguma atcelšana 

8.2.1. Pircējam netiek noteiktas tiesības prasīt Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma 
atcelšanu. 

 
8.2.2. Possessor un CSDD pilnībā atsakās no atsavinātāja atbildības pienākuma 
saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu, 1615.pantu un 1617.pantu, un pircēja 
pienākums, parakstot Kapitāla daļu paketes pirkuma līgumus, ir pašam uzņemties 
visus riskus, t.sk. attiesājuma risku, risku sakarā ar Sabiedrības maksātnespējas 
procesu (ieskaitot kreditoru sapulces lēmumus, maksātnespējas procesa iespējamo 
risinājumu u.c.), risku saistībā ar iespējamiem kompetentu institūciju lēmumiem 
attiecībā uz Sabiedrību vai darījumu. Pircējs, noslēdzot pirkuma līgumus, atsakās no 
tiesībām prasīt atsavinātāja atbildību no Possessor un CSDD vai to tiesību un saistību 
pārņēmēja šī līguma sakarā.  

 

8.3. Pārdevēja atpakaļpirkuma un pirmpirkuma tiesības  

Atpakaļpirkuma un pirmpirkuma tiesības netiek noteiktas. 
 
 

* * * 
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9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

9.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no noslēgtā Kapitāla daļu paketes 
pirkuma līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks 
izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
tiesību aktiem. 

9.2. Ja kāds no Noteikumu un Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma punktiem kļūst 
pilnīgi vai daļēji spēkā neesošs vai neizpildāms, vai tiek atcelts, pārējie Noteikumu un 
līguma noteikumi netiek ierobežoti un paliek spēkā. Šādā gadījumā spēkā neesošo, 
neizpildāmo vai atcelto noteikumu aizvietos ar spēkā esošu vai izpildāmu noteikumu, 
kas pēc savām ekonomiskajām sekām būs maksimāli ekvivalents spēkā esošajam, 
neizpildāmajam vai atceltajam noteikumam. 

 

 
Valdes priekšsēdētājs       A.Gādmanis 
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PRIVĀTUMA ATRUNA 
 

Possessor, kā pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, veic 
personas datu apstrādi, kas nepieciešama šo pārdošanas noteikumu, ar tiem saistīto 
līgumu un citu dokumentu sagatavošanai, līgumu noslēgšanai un līgumu izpildes 
nodrošināšanai, kā arī citu darbību veikšanai, kas nepieciešamas, izpildot Possessor 
deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.  

Possessor datu apstrādi veic atbildīgi, ievērojot nepieciešamās konfidencialitātes 
prasības un rūpējoties par tās rīcībā esošo personu datu aizsardzību, izmantojot 
nepieciešamos drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, 
datu izpaušanu, izmainīšanu vai citas ar datu izmantošanas nolūku nesaistītas 
darbības. Possessor nodrošina drošu personas datu apstrādi, uzglabāšanu, integritāti, 
datu aizsardzībai izmantojot samērīgas un piemērotas procedūras un līdzekļus.   

Attiecībā uz Possessor veikto personas datu apstādi personām ir Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā noteiktās tiesības, kuras tās var īstenot normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

 
Possessor Privātuma politika: https://www.possessor.gov.lv/privacy-policy/ 
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1.PIELIKUMS 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

 “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” 

kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem 

 
PROJEKTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” 

 

KAPITĀLA DAĻU PAKETES PIRKUMA LĪGUMS 

 

Rīgā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada ______________________ 

(2021.gada ___________________________) 

 

Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, ierakstīta 

Komercreģistrā 2004.gada 1.septembrī ar vienoto reģistrācijas Nr.40003345734, 

juridiskā adrese Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, kuras vārdā saskaņā ar 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un statūtiem 

rīkojas valdes locekļi Andris Lukstiņš, Aivars Aksenoks,  Jānis Kancēvičs un Mārtiņš 

Krieviņš, kā Pārdevējs, 

un 

_____________________________________________________________________

(vārds un uzvārds/juridiskās personas nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr., 

dzīvesvieta/juridiskā adrese, ja līgumu paraksta amatpersona vai pilnvarotā persona, 

norādīt personas vārdu, uzvārdu, amatu, dokumentu, kas dod tiesības parakstīt 

līgumu),  

kā Pircējs, 

kopā saukti puses, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz 

šāda satura līgumu (turpmāk – līgums), kas ir saistošs to tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

Šis sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland 

grupa”, reģistrācijas Nr. 40003201762 (turpmāk – Sabiedrība), kapitāla daļu paketes 

pirkuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums) tiek noslēgts pamatojoties uz: 

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu; 

- Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr.457 „Par atļauju izbeigt 

līdzdalību un pārdot valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības 

direkcija" piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Auteko & TÜV 

Latvija", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Scantest", sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "Venttests" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"Autests" kapitāla daļas”; 

- SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” apstiprinātajiem Sabiedrības  

kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem; 
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-  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdes 2021.gada ____________ 

lēmumu Nr.______ “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUTEKO & 

TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” kapitāla daļu paketes izsoles 

rezultātu apstiprināšanu”; 

- Sabiedrības  dalībnieka _______, reģ. Nr.______, 2021.gada ________ 

atteikumu no pirmpirkuma tiesību izlietošanas un Sabiedrības 2021.gada 

________ dalībnieku sapulces piekrišanu vai Sabiedrības  statūtos noteiktā 

viena mēneša dalībnieku pirmpirkuma tiesību termiņa izlietošanas notecējumu 

un Sabiedrības 2021.gada ________ dalībnieku sapulces piekrišanu; 

- vai Sabiedrības  dalībnieka _________, reģ. Nr._______, 2021.gada _______ 

pieteikumu pirmpirkuma tiesību izlietošanai uz Pārdevējam piederošajām 

Sabiedrības  kapitāla daļām. 

 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

2.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk 765 (septiņi simti sešdesmit piecas)  

Sabiedrības kapitāla daļas ar Nr.1-765 (turpmāk – Kapitāla daļu pakete). Vienas 

kapitāla daļas nominālvērtība ir 355 euro, bet tās pārdošanas cena ir noteikta 2021.gada 

___ izsolē. 

 

2.2. Pircējs paļaujas tikai uz saviem pētījumiem attiecībā uz Sabiedrības  finansiālo 

stāvokli un riska faktoriem, kas nozīmīgi saistībā ar šo Kapitāla daļu paketes pirkuma 

darījumu. 

 

2.3. Pārdevējs apliecina, ka pārdodamā Kapitāla daļu pakete pieder Pārdevējam un 

ka tam ir likumiskas tiesības darboties kā Kapitāla daļu paketes Pārdevējam. 

 

2.4. Pārdevējs garantē, ka Kapitāla daļu pakete nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta. 

 

 

3. PIRKUMA MAKSA  

 
3.1. Pircējam pārdodamās kapitāla daļu paketes pirkuma maksa ir 2021.gada __________ 

izsolē nosolītā kapitāla daļu paketes cena  __________   

(______________________________________________) euro. 

 

3.2. Pircēja 2021.gada ___________________ SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs 

Possessor” norēķinu kontā iemaksātā drošības nauda par Kapitāla daļu paketi 920 000 

(deviņi simti divdesmit tūkstoši) euro tiek ieskaitīta kā pirmā iemaksa par Kapitāla daļu 

paketi.  

 

3.2. (attiecas uz pirmpirkuma tiesīgajiem Sabiedrības dalībniekiem) Pircējs, 

piesakoties izlietot pirmpirkuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi, iemaksā SIA 

“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā drošības naudu 20% apmērā 

no  Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcenas, aprēķinot to par visu Kapitāla daļu paketi 

vai proporcionāli kapitāla daļu skaitam, kas noteikts saskaņā ar Komerclikuma 

189.panta sestajai, septītajai un astotajai daļai. Minētā summa jāiemaksā Possessor 

(vienotais reģistrācijas Nr.40003192154) norēķinu kontā 

Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” (kods PARXLV22) vai norēķinu 
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kontā Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22) ar atzīmi 

„"SIA “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” Kapitāla daļu paketes 

drošības nauda" līdz Sabiedrības statūtos noteiktā pirmpirkuma tiesību izlietojuma 

notecējuma termiņa pēdējai dienai. Drošības nauda tiek novirzīta samaksai par Kapitāla 

daļu paketi. 

 

 

4. ĪPAŠUMA TIESĪBU IEGŪŠANA  UN PILNAS PIRKUMA MAKSAS 

SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 

4.1. Pārdevējs paziņojumu un Līgumu Komerclikuma 189.panta otrajā daļā 

noteiktajā kārtībā nekavējoties pēc Līguma parakstīšanas nosūta Sabiedrībai  un katram 

Sabiedrības  dalībniekam, lai dalībnieki varētu lemt par pirmpirkuma tiesību uz 

Kapitāla daļu paketi izlietošanu vai atteikšanos no tām Komerclikuma un statūtu 

noteiktajā kārtībā. Vienlaikus Pārdevējs lūdz Sabiedrības valdi sasaukt ārkārtas 

dalībnieku sapulci, lai saņemtu Sabiedrības statūtos noteikto dalībnieku sapulces 

piekrišanu Kapitāla daļu paketes pārdošanai. 

 

4.2. Gadījumā, ja Sabiedrības  dalībnieki izlieto Kapitāla daļu paketes pirmpirkuma 

tiesības, ar Pircēju noslēgtais Līgums zaudē spēku ar brīdi, kad stājies spēkā Kapitāla 

daļu paketes pirkuma līgums (līgumi) ar Sabiedrības dalībnieku (dalībniekiem).  

 

4.3. Piecu darba dienu laikā no dienas, kad Līgums ir zaudējis spēku Līguma 

4.2.punktā noteiktajā kārtībā, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” Pārdevēja 

uzdevumā atmaksā Pircējam izsoles drošības naudu. 

 

4.4. Gadījumā, ja Sabiedrības dalībnieki atsakās no Kapitāla daļu paketes 

pirmpirkuma tiesību izlietošanas un tiek saņemta Sabiedrības statūtos paredzētā 

dalībnieku sapulces piekrišana Kapitāla daļu paketes pārdošanai vai notek Sabiedrības  

statūtos noteiktais viena mēneša pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņš un tiek 

saņemta Sabiedrības statūtos paredzētā dalībnieku sapulces piekrišana Kapitāla daļu 

paketes pārdošanai, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs” Pārdevēja uzdevumā uzaicina 

Pircēju piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas samaksāt 

starpību starp šī Līguma 3.1.punktā noteikto pirkuma maksu un šī Līguma 3.2.punktā 

noteikto drošības naudu.  

Minētā summa jāiemaksā SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (vienotais 

reģistrācijas Nr.40003192154) norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002 AS 

„Citadele banka” (kods PARXLV22) vai norēķinu kontā 

Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22) ar atzīmi ”SIA 

“AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” Kapitāla daļu paketes pirkuma 

maksa". 

 

4.5. Īpašuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi Pircējs iegūst ar brīdi, kad veicis pilnu 

samaksu Līguma 4.4.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. Līdz ar īpašuma tiesībām 

Pircējam pāriet visi ar Kapitāla daļu paketi saistītie riski.  

 

4.6. Ja Pircējs noteiktā termiņā un apjomā neveic Līguma 4.4..punktā minēto 

samaksu par Kapitāla daļu paketi, tiek uzskatīts, ka tas ir atteicies no Kapitāla daļu 

paketes pirkuma, Pircēja un Pārdevēja parakstītais Kapitāla daļu paketes pirkuma 

līgums zaudē spēku. Šādā gadījumā Pircējam izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.  
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4.7. Piecu dienu laikā no brīža, kad Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Kapitāla daļu 

paketi, Pircējs un Pārdevējs iesniedz kopīgu paziņojumu Sabiedrības valdei par 

Kapitāla daļu paketes īpašnieka maiņu, lūdzot veikt atbilstošas izmaiņas Sabiedrības 

dalībnieku reģistrā. Paziņojumam tiek pievienots Līgums un ziņas par Pircēju, kas 

nepieciešamas ieraksta veikšanai dalībnieku reģistrā. 

 

 

4. ĪPAŠUMA TIESĪBU IEGŪŠANA UN PILNAS PIRKUMA MAKSAS 

SAMAKSAS KĀRTĪBA (sadaļa attiecas uz pirmpirkuma tiesīgajiem Sabiedrības 

dalībniekiem) 

 

4.1. Pēc Līguma noslēgšanas Pircējam piecpadsmit darba dienu laikā no 

uzaicinājuma veikt pilnu samaksu nosūtīšanas dienas ir jāsamaksā starpība starp 

Kapitāla daļu paketes cenu un Kapitāla daļu drošības naudu. Minētā summa jāiemaksā 

Possessor (vienotais reģistrācijas Nr.40003192154) norēķinu kontā 

Nr.LV07PARX0003805160002 AS „Citadele banka” (kods PARXLV22) vai norēķinu 

kontā Nr.LV17HABA0551032309150 AS „Swedbank” (kods HABALV22) ar atzīmi 

„SIA “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” Kapitāla daļu paketes 

pirkuma maksa”.  

 

4.2. Īpašuma tiesības uz Kapitāla daļu paketi Pircējs iegūst ar brīdi, kad veicis pilnu 

samaksu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. Līdz ar īpašuma tiesībām 

Pircējam pāriet visi ar Kapitāla daļu paketi saistītie riski 

 

4.3. Ja Pircējs noteiktā termiņā un apjomā neveic Līguma 4.1.punktā minēto 

samaksu par Kapitāla daļu paketi, tiek uzskatīts, ka tas ir atteicies no Kapitāla daļu 

paketes pirkuma, Pircēja un Pārdevēja parakstītais Kapitāla daļu paketes pirkuma 

līgums zaudē spēku. Šādā gadījumā Pircējam drošības nauda netiek atmaksāta. 

 

4.4. Piecu dienu laikā no brīža, kad Pircējs iegūst īpašuma tiesības uz Kapitāla daļu 

paketi, Pircējs un Pārdevējs iesniedz kopīgu paziņojumu Sabiedrības valdei par 

Kapitāla daļu paketes īpašnieka maiņu, lūdzot veikt atbilstošas izmaiņas Sabiedrības 

dalībnieku reģistrā. Paziņojumam tiek pievienots Līgums un ziņas par Pircēju, kas 

nepieciešamas ieraksta veikšanai dalībnieku reģistrā. 

 

 

5. PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA GARANTIJAS 

 

5.1. Izņemot gadījumus, kad Līgumā tas būtu īpaši norādīts citādi, Kapitāla daļu 

paketes pārdošana notiek uz “Kā tas stāv” principa pamata, un Pircējs paļaujas uz savu 

ar darījumu saistīto faktu novērtējumu, t.sk. uz Latvijas Republikā  spēkā esošo 

konkurences regulējuma novērtējumu. 

 

5.2. Pārdevējs apliecina, ka tam nav zināmi nekādi būtiski fakti vai apstākļi 

attiecībā uz Sabiedrību, tās aktīviem, t.sk. naudas līdzekļiem, saistībām vai citiem 

finanšu apstākļiem, Sabiedrības biznesu, īpašumtiesībām, īpašuma nomas un/vai 

lietojuma tiesībām, trešo personu prasījuma tiesībām pret Sabiedrību vai citiem 

būtiskiem apstākļiem (t.sk., bet ne tikai, ka Sabiedrība būtu iesaistījusies tādās darījuma 

attiecībās, kas neatbilst parastas normālas un godprātīgas uzņēmējdarbības principiem), 

kuri būtu Pārdevēja rīcībā (bet nav atspoguļoti Sabiedrības 2020.gada pārskatā, publiski 
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pieejamajos informācijas avotos, t.sk. normatīvajos aktos, kas regulē Sabiedrības 

darbību un konkurences nosacījumus sabiedrības darbības jomā, SIA “Publisko aktīvu 

pārvaldītājs Possessor” valdes apstiprinātajos Sabiedrības kapitāla daļu pārdošanas 

noteikumos un Sabiedrības informācijas memorandā, ar kuru iespējams iepazīties 

saskaņā ar iepriekšminēto pārdošanas noteikumu nosacījumiem), kuri, ja tiktu paziņoti, 

varētu ietekmēt Pircēja lēmumu noslēgt šo Līgumu. 

 

5.3. Pircējs apliecina, ka tam nav likumisku vai citu tiesisku un faktisku šķēršļu 

pirkt Kapitāla daļu paketi, ka visi finanšu līdzekļi, kuri tiks izmantoti samaksai par 

Kapitāla daļu paketi, ir un tiks iegūti tikai likumīgā ceļā, t.i., Latvijas Republikas tiesību 

aktos atļautajā kārtībā, tiesa nav pieņēmusi lēmumu par Pircēja maksātnespējas 

procesa, tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa 

lietas ierosināšanu. 

  

 

6. PIRMPIRKUMA UN ATPAKAĻPIRKUMA TIESĪBAS 

 

Pārdevēja pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības netiek noteiktas. 

 

7. LĪGUMA ATCELŠANA  

 

Pircējam nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu. 

 

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no noslēgtā Līguma, un, kas skar 

to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas 

tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

 

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību pienācīgu neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas rezultātā, no kuras nevar izvairīties, kuras sekas nav 

iespējams pārvarēt, kuru Puses Līguma slēgšanas brīdī nevarēja paredzēt un novērst un 

par kuru rašanos nenes atbildību.  

 

9.2. Par Līguma 9.1.punktā minēto apstākļu iestāšanos 7 (septiņu) dienu laikā 

rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Puses vienojoties pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

10.1. Līgums noslēgts un stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas 

līgumslēdzējas Puses.  

  

10.2. Pārdevējs un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pilnībā atsakās, 

un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 

5.punktu, 1615.pantu un 1617.pantu. 

Pircēja pienākums ir pašam uzņemties visus riskus, tai skaitā attiesājuma risku. 
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Noslēdzot šo Līgumu, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 

atbildību no Pārdevēja, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vai to tiesību un 

saistību pārņēmējiem šī Līguma sakarā. 

 

10.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, 

Pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

10.4. Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām. 

 

10.5. Līgums sastādīts latviešu valodā.  

 

 

PUŠU PARAKSTI 

 

Pārdevējs      Pircējs 

 

       

______________________________ _____________________________ 

A. Lukstiņš 

 

 

______________________________ 

A. Aksenoks 

 

 

______________________________ 

J.Kancēvičs 

 

 

______________________________ 

M.Krieviņš 
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2.PIELIKUMS 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

 “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” 

kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem 

JURIDISKAS PERSONAS KLIENTA ANKETA 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, turpmāk – Possessor, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3., 11., 11.1, 12., 13., 25. un 26.pantu, 

savā darbībā ievēro principu “zini savu klientu”. 

Šī iemesla dēļ Possessor saviem klientiem lūdz norādīt pamatinformāciju un kontaktinformāciju par 

klientu, nodokļu informāciju, klientu īpašnieku struktūru un informāciju par klienta pārstāvi, kā arī informāciju par 

patiesā labuma guvējiem. 

Fiziskas personas datu apstrāde tiks veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa 

regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Possessor Privātuma politiku. 

Dati par klientu 

Juridiskas personas firma  

Juridiskā forma  

Juridiskā adrese  

Saimnieciskās darbības veikšanas vieta   

Reģistrācijas numurs  

Rezidences valsts  

Nodokļu maksātāja numurs  

Galvenie saimnieciskās darbības veidi  

Detalizēts galvenā saimniecības veida 

(nozares) apraksts 

 

Pamatkapitāls  

Darbinieku skaits  □līdz 50           □50-100        □Virs 100 

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)  

Klienta īpašnieku struktūra  

Viena vai vairākas fiziskas personas  Viena juridiska persona  

Vairākas juridiskas personas  Viena vai vairākas fiziskas/juridiskas 

personas, kuras ir iekļautas sankciju sarakstos 
 

Īpašnieki reģistrēti ārzonās/zemo nodokļu 

valstīs 
 

Citās jurisdikcijās reģistrētās juridiskas 

personas vai nerezidenti. 

Valsts:_________________________ 

 

Dati par klienta pārstāvi 

Vārds, Uzvārds  

Personas kods (LR rezidentam)  

Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas 

vieta (nerezidentam) 

 

Personu apliecinošs dokuments (dokumenta 

veids, izdošanas datums, izdevējiestāde, 

izdevējvalsts) 

 

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)  

Pārstāvības pamats: □ Statūti, ieņemamais amats: 

_____________________________________ 
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□ Pilnvara __________________________ 

_____________________________________ 

Patiesā labuma guvēji (fiziskas personas, kurām tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder, vai kuras kontrolē 

vismaz 25% no uzņēmuma kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām (izņemot publiskajā apgrozībā esošas 

akcijas), vai kurām ir tieša vai netieša ietekme uzņēmumā vai citos veidos un kuras labā, interesēs tiek veikts 

konkrētais darījums) 

Vārds, Uzvārds  

Personas kods (rezidentam)  

Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas 

vieta (nerezidentam) 

 

Vārds, Uzvārds  

Personas kods (rezidentam)  

Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas 

vieta (nerezidentam) 

 

Vārds, Uzvārds  

Personas kods (rezidentam)  

Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas 

vieta (nerezidentam) 

 

Patiesā labuma guvēju nav iespējams noteikt  

Informācija, ja patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (persona, kura Latvijas Republikā, citā 

dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā 

amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra 

vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta 

līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas 

likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, 

augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes 

padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, 

bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas 

organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem 

līdzvērtīgu amatu) 

□ Politiski nozīmīga persona  □ Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, 

vai ar to cieši saistīta persona 

Ieņemamais amats  

Saistītās politiski nozīmīgās personas vārds, 

uzvārds 

 

Saistības ar politiski nozīmīgu personu veids  

Apliecinu, ka manas sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. Esmu informēts, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmās un otrās daļas 

prasībām man ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju. Ja informācija netiks sniegta, 

Possessor pienākums ir izbeigt darījuma attiecības un pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi vai atturēties no 

darījuma attiecību veikšanas. 

Apliecinu, ka esmu informēts, ka saistībā ar Krimināllikuma 195.1 pantu ir noteikta kriminālatbildība par 

apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju 

par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī 

par likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts 

institūcijai vai juridiskajai personai. 

Apņemos nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā informēt Possessor par šajā anketā sniegto datu 

izmaiņām. 

 

(paraksts, tā atšifrējums, datums) 
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3.PIELIKUMS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

 “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” 

kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem 

FIZISKAS PERSONAS KLIENTA ANKETA 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, turpmāk – Possessor, saskaņā ar Noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3., 11., 11.1, 

12., 13., 25. un 26.pantu, savā darbībā ievēro principu “zini savu klientu”. 

Šī iemesla dēļ Possessor saviem klientiem lūdz norādīt pamatinformāciju un kontaktinformāciju 

par klientu, informāciju par personu apliecinošiem dokumentiem, nodokļu informāciju, pārstāvi, tā 

esamības gadījumā, ienākumu avotu un ieņemamo amatu vai nodarbošanos, kā arī informāciju par 

politiski nozīmīgas personas statusu. 

 

Fiziskas personas datu apstrāde tiks veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 

gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī 

Possessor Privātuma politiku.  
 

Dati par klientu 

Vārds, Uzvārds  

Personas kods (LR rezidentam)  

Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas 

vieta (nerezidentam) 

 

Personu apliecinošais dokuments  

(dokumenta veids, izdošanas datums, 

izdevējiestāde, izdevējvalsts) 

 

Deklarētās dzīvesvietas adrese  

Faktiskās dzīvesvietas adrese  

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)  

Ieņemamais amats vai nodarbošanās 

□Algots darbinieks □Students □Pensionārs □Mājsaimnieks □Bezdarbnieks □Uzņēmuma kapitāldaļu 

īpašnieks □Cits ___________________________________ 

Naudas līdzekļu izcelsme (ienākumu avots) 

□Alga                □Pensija/pabalsts           □Ienākumi no īpašuma izīrēšanas/iznomāšanas 

 □ Ienākumi no dividendēm       □ Aizņēmumi no radiniekiem/trešajām personām  

 □Cits ________________________________________________________________ 

Dati par klienta pilnvaroto pārstāvi 

Vārds, Uzvārds  

Personas kods (LR rezidentam)  

Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas 

vieta (nerezidentam) 

 

Personu apliecinošais dokuments  

(dokumenta veids, izdošanas datums, 

izdevējiestāde, izdevējvalsts) 

 

Deklarētās dzīvesvietas adrese  

Faktiskās dzīvesvietas adrese  

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)  

Pilnvara, tās izdošanas pamatojums: □ Likumiskais pārstāvis 
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□ Pilnvara __________________________ 

_____________________________________ 

Informācija par klienta politiski nozīmīgas personas statusu (persona, kura Latvijas Republikā, citā 

dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā 

amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra 

vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta 

līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas 

likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, 

augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes 

padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, 

bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas 

organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem 

līdzvērtīgu amatu) 

(Aizpilda politiski nozīmīga persona vai tās ģimenes loceklis, vai ar to cieši saistīta persona) 

□ Esmu politiski nozīmīga persona  □ Esmu politiski nozīmīgas personas ģimenes 

loceklis, vai ar to cieši saistīta persona  

Ieņemamais amats  

Saistītās politiski nozīmīgās personas vārds, 

uzvārds 

 

Saistības ar politiski nozīmīgu personu veids  

 

Patiesā labuma guvējs (fiziska persona, kuras labā un interesēs tiek veikts konkrētais darījums) 

Vārds, Uzvārds  

Personas kods  

 

Apliecinu, ka manas sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. Esmu informēts, ka atbilstoši 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 

28.panta pirmās un otrās daļas prasībām man ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso 

informāciju. Ja informācija netiks sniegta, Possessor pienākums ir izbeigt darījuma attiecības un pieprasīt 

saistību pirmstermiņa izpildi vai atturēties no darījuma attiecību veikšanas. 

Apliecinu, ka esmu informēts, ka saistībā ar Krimināllikuma 195.1 pantu ir noteikta 

kriminālatbildība par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai, kas ar likumu 

pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso 

īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju 

nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai vai juridiskajai personai. 

Apņemos nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā informēt Possessor par šajā anketā sniegto 

datu izmaiņām. 

 

 

(paraksts, tā atšifrējums, datums) 
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4.PIELIKUMS 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  

 “AUTEKO & TUV LATVIJA – TUV Rheinland grupa” 

kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem 
 

KONFIDENCIALITĀTES LĪGUMS 

 

Rīgā, 2021.gada __._____________ 

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, vienotais reģistrācijas nr.40003192154, 

juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, (turpmāk – Possessor), kuru 

saskaņā ar Possessor valdes 2020.gada 12.novembra lēmumu nr.134/1139 “Par valdes 

pilnvarojumu” pilnvarots pārstāvēt valdes priekšsēdētājs Andris Gādmanis, no vienas 

puses, un  

 

________, vienotais reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese 

_________________, kuru pārstāv tās _______________________, no otras puses,  

 

Vai fiziskā persona _____________, personas kods ________________(vai personu 

apliecinoša dokumenta nr., izdevējiestāde), dzīvesvietas adrese __________________,  

 

Turpmāk kopā – puses,   

 

ņemot vērā to, ka: 

a) saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta rīkojumu Nr.457 “Par atļauju 

izbeigt līdzdalību un pārdot valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Auteko & TÜV Latvija”, 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Scantest”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Venttests” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autests” kapitāla daļas”, un 

pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 

likuma 9.panta otro un ceturto daļu un 118.panta otro daļu: 

1.1. valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (vienotais 

reģistrācijas Nr.40003345734) atļauts izbeigt līdzdalību sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību “Auteko & TÜV Latvija” (reģ. Nr.40003201762), 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Scantest” (reģ. Nr.40003348247), 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Venttests” (reģ. Nr.40003425118) un 

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Autests” (reģ. Nr.40003425353), pārdodot 

izsolē valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības direkcija” piederošās 

kapitāla daļas un  

1.2. Possessor uzdots organizēt valsts akciju sabiedrībai “Ceļu satiksmes drošības 

direkcija” piederošos sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Auteko & TÜV 

Latvija”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Scantest”, sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Venttests” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Autests” kapitāla daļu atsavināšanas procesu.  

b) lai nodrošinātu izsoles pretendentam iespēju izvērtēt izsoles priekšmetu, ir 

nepieciešams iepazīties ar Possessor rīcībā esošu noteikta veida informāciju par 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Auteko & TÜV Latvija”, sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “Scantest”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Venttests” un 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Autests” (turpmāk katra atsevišķi - Izsoles 

priekšmets vai Sabiedrība),  kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju; 
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c) šī konfidencialitātes līguma izpratnē informācijas devējs (turpmāk – Informācijas 

devējs) ir puse, kura sniegs noteikta veida konfidenciālu informāciju, bet 

informācijas saņēmējs (turpmāk – Informācijas saņēmējs) ir puse, kura saņems 

konfidenciālo informāciju no Informācijas devēja, 

 

noslēdz šo līgumu par konfidenciālas informācijas neizpaušanu (turpmāk - 

Konfidencialitātes līgums): 

 

1. Konfidenciāla informācija 

1.1.Puses vienojas, ka ar konfidenciālu informāciju Konfidencialitātes līguma ietvaros tiek 

saprasta jebkāda mutiska, rakstiska, vai jebkādā citā tehniskā veidā fiksēta Informācijas 

devēja rīcībā esoša informācija, kas nav publiski pieejama informācija un, kas tieši vai 

netieši attiecas uz Izsoles priekšmetu, tajā skaitā (bet neaprobežojoties ar) informāciju 

par sabiedrības biznesu, finanšu, tehnisko, komerciālo, administratīvo, mārketinga, 

plānošanas, personāla un vadības informāciju, tirdzniecības pieredzi, klientiem, 

piegādātājiem, darbiniekiem, kapitālu, produktiem, sistēmām, metodikām, procesiem, 

darījumiem, tirgus iespējām un/vai plāniem, piedāvājumu nodomiem (kā rakstiskā, tā 

mutiskā, attēlojošā vai jebkādā citā formā), ko tiešā vai netiešā veidā Informācijas 

devējs vai tā pārstāvji ir izpauduši Informācijas saņēmējam Konfidencialitātes līguma 

ietvaros (turpmāk – Konfidenciālā informācija), kuru Informācijas devējs Izsoles 

priekšmeta pārdošanas nodrošināšanai nodod Informācijas saņēmējam neatkarīgi no tā, 

vai Informācijas devējs ir vai nav to norādījis kā konfidenciālu. 

1.2.Par Konfidenciālu informāciju nav uzskatāma tāda informācija: 

1.2.1.  kas ir vispārēji zināma vai publiski pieejama informācijas izpaušanas brīdī vai kas 

vēlāk kļūst publiski zināma, izņemot, ja to izpaudis Informācijas saņēmējs, 

pārkāpjot Konfidencialitātes līguma noteikumus; 

1.2.2. kuru Informācijas saņēmējs ir ieguvis no kāda cita informācijas avota, kas nav 

Informācijas devējs; 

1.2.3. kas ir likumīgā ceļā zināma Informācijas saņēmējam šīs informācijas saņemšanas 

brīdī; 

1.2.4. kuru Informācijas devējs bez jebkādiem ierobežojumiem sniedz trešajām personām. 

1.3.Informācijas saņēmējs ar vislielāko rūpību un uzmanību apņemas Konfidenciālās 

informācijas apstrādē ievērot piemērojamo normatīvo aktu prasības, tajā skaitā ar 

vislielāko rūpību rūpēties par informāciju, kas satur vai varētu saturēt Izsoles 

priekšmeta komercnoslēpumu, kā arī par fizisko personu datiem un par šo datu drošību, 

kas nonākuši Informācijas saņēmēja rīcībā, nepārkāpjot Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko datu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības.    

   

2. Konfidenciālās informācijas neizpaušana 

2.1. Informācijas saņēmējs apņemas nodrošināt Konfidenciālas informācijas iegūšanu, 

lietošanu, glabāšanu un aizsardzību saskaņā ar Konfidencialitātes līguma 

nosacījumiem. Informācijas saņēmējs apņemas izmantot Konfidenciālo informāciju 

vienīgi, lai iepazītos ar Izsoles priekšmetu (Sabiedrību). 

2.2. Konfidenciālās Informācijas saņēmējs nav tiesīgs tieši vai netieši izpaust 

Konfidenciālu informāciju trešajām personām bez Informācijas devēja rakstiskas 

piekrišanas, izņemot Informācijas saņēmēja darbiniekus, pieaicinātos ekspertus, 

pilnvarotos pārstāvjus, sadarbības partnerus. Konfidenciālā informācija ir pieprasāma 

rakstiski, pieprasījumā norādot visas personas, kas Informācijas saņēmēja uzdevumā 

strādās ar saņemtajiem datiem.  
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2.3. Informācijas saņēmējam ir pienākums nodrošināt, lai jebkura persona, kurai 

Informācijas saņēmējs nodod Konfidenciālo informāciju, ievēro Konfidencialitātes 

līguma noteikumus. Gadījumā, ja kāda no Konfidencialitātes līguma 2.2.punktā 

minētajām personām izpauž Konfidenciālo informāciju, tad Informācijas devējs ir 

tiesīgs prasīt atbildību no Informācijas saņēmēja. 

2.4. Konfidenciālās informācijas izpaušana trešajām personām netiks uzskatīta par 

Konfidencialitātes līguma pārkāpumu šādos gadījumos: 

2.4.1. Konfidenciālā informācija tiek izpausta vai nodota kompetentām valsts varas, 

pašvaldību, administratīvajām, tiesu vai tamlīdzīgām iestādēm vai citām trešajām 

personām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā; 

2.4.2. Konfidenciālā informācija tiek izpausta vai nodota trešajām personām pēc tam, kad 

Konfidenciālā informācija neatkarīgi no Informācijas saņēmēja ir kļuvusi publiski 

zināma vai brīvi pieejama trešajām personām. 

2.5. Puses vienojas, ka jebkurš konfidencialitātes saistības pārkāpums ir pamats 

Informācijas devējam pieprasīt nekavējoties atgriezt visu nosūtīto vai izsniegto 

informāciju, vai pieprasīt tās nekavējošu iznīcināšanu. 

 

3. Atbildība 

3.1. Informācijas saņēmējs atzīst, ka Informācijas devējs saglabā īpašumtiesības uz visu 

Konfidenciālo informāciju un Informācijas saņēmējs uz to neiegūst nekādas tiesības. 

3.2. Konfidencialitātes līguma darbības laikā, kā arī pēc tā Informācijas saņēmējs apņemas 

neveikt darbības, kuru nolūks ir vai, saprātīgi apsverot, varētu būt kaitēt Informācijas 

devējam vai jebkurai Sabiedrībai, vai to reputācijai, kā arī darbības, kuras, saprātīgi 

apsverot, varētu novest pie nevēlamas vai nelabvēlīgas publicitātes Informācijas 

devējam vai kādai Sabiedrībai. Šāda aizskāruma gadījumā, neatkarīgi no tā, vai šādu 

aizskārumu ir veikusi Informācijas saņēmēja amatpersona, tās darbinieki, vai citas 

saistītās personas, ja šāds aizskārums ir saistīts ar vai izriet no Konfidencialitātes 

līguma, Informācijas saņēmējs apņemas segt Informācijas devējam un/vai Sabiedrībām 

aizskāruma rezultātā radītos zaudējumus. 

3.3. Konfidencialitātes līgums neliedz Informācijas devējam izmantot visus tiesiskos 

aizsardzības līdzekļus, kas ir paredzēti normatīvajos aktos, lai aizsargātu sevi un 

Sabiedrības Konfidencialitātes līguma noteikumu pārkāpšanas gadījumā, tajā skaitā, 

piedzīt radušos zaudējumus. Par Informācijas devējiem vai Sabiedrībām radītajiem 

zaudējumiem Informācijas saņēmējs atbild saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.   

3.4. Gadījumā, ja konfidencialitātes saistības pārkāpums ir pamats zaudējumu radīšanai 

Informācijas devējam vai kādai no Sabiedrībām, tad Informācijas devējs par to paziņo 

Informācijas saņēmējam, un Informācijas saņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 

(desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža sniegt rakstveida paskaidrojumu, 

kurā aprakstītas procedūras un piesardzības pasākumi, kas pielietoti Konfidenciālās 

informācijas saglabāšanai, kā arī kur sniegti Informācijas saņēmēja pārbaudes rezultāti 

par iespējamās izpaušanas avotu un metodi.  

3.5.Gadījumā, ja Konfidencialitātes līguma darbības laikā Informācijas saņēmējam kļūst 

zināms neautorizēts Konfidenciālās informācijas izpaušanas gadījums, Informācijas 

saņēmējs nekavējoties informē par to Informācijas devēju. 

 

4. Informācijas aprites kārtība 

4.1. Puses vienojas, ka Konfidenciālā informācija Konfidencialitātes līguma ietvaros tiks 

nodota un saņemta, nosūtot elektroniski uz Informācijas saņēmēja norādītu drošu 

elektronisko pasta adresi, ar paroli aizsargātā veidā, garantējot, ka e-pasta saturs būs 
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pieejams tikai un vienīgi gala adresātam (Informācijas saņēmējam vai 2.2.punktā 

norādītajām personām). 
4.2. Informācijas saņēmējam ir pienākums pēc Konfidencialitātes līgumā noteiktās 

sadarbības izbeigšanas un/vai Sabiedrības kapitāldaļu pārdošanas procesa noslēguma 

dienas, dzēst visu Konfidenciālo informāciju no jebkura datora (datu nesēja), apstrādes 

programmas un citas līdzīgas ierīces, kurā Informācijas saņēmējs to ir ierakstījis vai 

citādi ievietojis, un iznīcināt visas piezīmes, analīzes un dienesta ziņojumus, kas satur 

Konfidenciālo informāciju. Pēc Informācijas devēja pieprasījuma Informācijas 

saņēmējs iesniedz rakstveida apliecinājumu par šī Līguma punkta izpildi. 

 

5. Noslēguma noteikumi 

5.1. Konfidencialitātes līgums stājas spēkā ar abpusēju tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 

trīs gadus no Konfidencialitātes līguma noslēgšanas dienas.   

5.2. Konfidencialitātes līgums sastādīts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no 

Konfidencialitātes līguma, kas skar to vai tā izpildi, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā 

neesamību, tiks vispirms risināts starp Pusēm pārrunu veidā. Gadījumā, ja Puses 

nespēj panākt vienošanos 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīds tiks galīgi izšķirts tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja kāds no 

Konfidencialitātes līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē 

pārējos Konfidencialitātes līgumā iekļautos noteikumus.  

5.3. Puses apliecina, ka Konfidencialitātes līguma noteikumi bez izmaiņām ir jāattiecina 

uz Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, mantiniekiem vai citām personām, kas atbild 

par attiecīgās Puses saistībām. 

5.4. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Konfidencialitātes līgumā vai jebkuri tā 

pielikumi ir spēkā pēc tam, kad tie ir noformēti rakstiski un abpusēji parakstīti. 

5.5. Puses vienojas pielietot maksimālas pūles, lai atrisinātu jebkādus strīdus, nesaskaņas 

vai domstarpības saistībā ar Konfidencialitātes līgumu, savstarpēji vienojoties.  

5.6. Konfidencialitātes līgums ir sagatavots divos eksemplāros latviešu un/vai angļu 

valodā ar vienādu juridisko spēku. Katrai Pusei tiek izsniegts viens līguma 

eksemplārs. 

5.7. Konfidencialitātes līgums ir abpusēji parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

(derīgu) latviešu un/vai angļu valodā. Pie katras no Pusēm glabājas viens ar drošu 

elektronisko parakstu parakstīts līguma eksemplārs, kam ir vienāds juridiskais spēks.  

 

6. Pušu paraksti 

 

Possessor: 

 

 

_____________________________ 

Andris Gādmanis 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 

_________________ 

 

 

_____________________________ 

pārstāvis XX 

 

vai Fiziskā persona  

 

 

_____________________________ 
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Translation from Latvian language 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 

 

Riga, _________ __, 2021 

LLC “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, unified registration no. 40003192154, 

registered office: 31 Krišjāņa Valdemāra street, Riga, LV-1887, (hereinafter referred to as 

– Possessor), duly represented by the Chairman of the Board Andris Gādmanis, acting 

pursuant to the Possessor’s Board Decision No. 134/1139, dated November 12, 2020 “On 

the authorization of the management board”, as the party of the first part, and 

________, unified registration No._______________, registered office: 

_________________, duly represented by: _______________________, as the party of the 

other part,  

Or natural person _____________, personal identity number: ________________ (or 

personal identity document No., issuing body), place of residence address: 

__________________,  

 

Hereinafter jointly referred to as – the parties, 

taking into account, that: 

a) pursuant to the Cabinet Order No. 457, adopted on August 25, 2020 “On the 

Permission to Terminate the Participation and Sell Shares of Capital of the Limited 

Liability Company “Auteko & TÜV Latvija”, Limited Liability Company 

“Scantest”, Limited Liability Company “Venttests” and Limited Liability Company 

“Autests” owned by the State Capital Company “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, 

and, pursuant to Section 9 (2) and (4), Section 118 (2) of the Law on Governance 

of Capital Shares of a Public Person and Capital Companies: 

1.1.State Capital Company “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (unified registration 

No. 40003345734) is allowed to terminate participation in the Limited Liability 

Company “Auteko & TÜV Latvija” (reg. No. 40003201762), Limited Liability 

Company “Scantest” (reg. No. 40003348247), Limited Liability Company 

“Venttests” (reg. No. 40003425118) and Limited Liability Company “Autests” 

(reg. No. 40003425353), to sell shares of capital owned by the State Capital 

Company “Ceļu satiksmes drošības direkcija” on the auction and  

1.2. The Possessor is ordered to arrange the procedure of alienation of shares of 

capital of Limited Liability Company “Auteko & TÜV Latvija”, Limited 

Liability Company “Scantest”, Limited Liability Company “Autests”, owned by 

the State Capital Company “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.  

b) to provide the possibility to the candidate to assess the item of the auction, it is 

necessary to familiarize with the relevant information at disposal of the Possessor 

regarding Limited Liability Company “Auteko & TÜV Latvija”, Limited Liability 

Company “Scantest”, Limited Liability Company “Autests”, (each separately 

hereinafter referred to as – the Auction Item), which shall be considered confidential 

information; 

c) for the purpose of this confidentiality agreement the provider of information 

(hereinafter referred to as – the Information Provider) is a party, which will provide 

certain confidential information, but the recipient of information (hereinafter 

referred to as – the Information Recipient) is a party, which will receive confidential 

information from the Information Provider, 

entered into this Agreement on non-disclosure of confidential information (hereinafter 

referred to as – the Confidentiality Agreement): 
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1. Confidential Information 

1.1.Parties agree that confidential information within the framework of this Confidentiality 

Agreement means any oral, written or any other technically recorded information in the 

possession of the Information Provider, which is not publicly available information and 

which directly or indirectly relates to the subject of the Auction, including (but not 

limited to) information on the company's business, financial, technical, commercial, 

administrative, marketing, planning, personnel and management information, sales 

experience, customers, suppliers, employees, capital, products, systems, 

methodologies, processes, transactions, market opportunities and / or plans, the 

intentions of the tender (whether in written, oral, pictorial or any other form), directly 

or indirectly disclosed by the Information Provider or its representatives to the 

Information Recipient within the framework of this Confidentiality Agreement 

(hereinafter referred to as – the Confidential Information), which the Information 

Provider transfers to the Information Recipient to ensure the sale of the Auction Item, 

regardless of whether the Information Provider has indicated it as confidential or not. 

1.2.The following information shall not be considered Confidential Information: 

1.2.1. which is generally known or publicly available at the time of disclosure or which 

subsequently becomes public knowledge, unless it has been disclosed by the 

Information Recipient in breach of the provisions of this Confidentiality Agreement; 

1.2.2. which the Information Recipient has obtained from another source of information 

other than the Information Provider; 

1.2.3. which is lawfully known to the Information Recipient at the time of receipt of this 

information; 

1.2.4. provided by the Information Provider to third parties without any restrictions. 

1.3. The Information Recipient undertakes to observe the requirements of the applicable 

regulatory enactments with the utmost care and attention in the processing of 

Confidential Information, including taking the utmost care of the information that 

contains or could contain the trade secret of the Auction Item, as well as on the data 

of natural persons and on the security of such data received by the Information 

Recipient, without prejudice to the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.   

   

2. Non-disclosure of Confidential Information 

2.1. The Information Recipient undertakes to ensure the acquisition, use, storage and 

protection of Confidential Information in accordance with the terms of this 

Confidentiality Agreement. The Information Recipient undertakes to use the 

Confidential Information only to get acquainted with the Item of the Auction (the 

Company). 

2.2. The Recipient of Confidential Information is not entitled to directly or indirectly 

disclose Confidential Information to third parties without the written consent of the 

Information Provider, except for the Information Recipient's employees, invited 

experts, authorized representatives, cooperation partners. Confidential information 

must be requested in writing, indicating all persons who will work with the received 

data on behalf of the Information Recipient.  

2.3. The Information Recipient is obliged to ensure that any person to whom the 

Information Recipient transfers the Confidential Information complies with the 

provisions of this Confidentiality Agreement. In the event that any of the persons 

referred to in Clause 2.2 herein discloses Confidential Information, then the 

Information Provider is entitled to demand liability from the Information Recipient. 
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2.4. Disclosure of confidential information to third parties will not be considered a breach 

of this Confidentiality Agreement in the following cases: 

2.4.1. Confidential information is disclosed or transferred to competent state authorities, 

local governments, administrative, judicial or similar institutions or other third 

parties in the cases and in accordance with the procedures specified in regulatory 

enactments.; 

2.4.2. Confidential Information is disclosed or transferred to third parties after the 

Confidential Information has become publicly known or freely available to third 

parties, without the actions or omission of the Information Recipient. 

2.5. The Parties agree that any breach of the obligation of confidentiality shall constitute 

grounds for the Information Provider to request the immediate return of all 

information transmitted or provided, or for its immediate destruction. 

 

3. Liability 

3.1. The Information Recipient acknowledges that the Information Provider retains 

ownership of all Confidential Information and the Information Recipient does not 

acquire any rights to it. 

3.2. During and after the term of this Confidentiality Agreement, the Information Recipient 

undertakes not to perform any activities that are or could reasonably be expected to 

harm the Information Provider or any Company, or their reputation, as well as activities 

that could reasonably lead to undesirable or unfavorable publicity for the Information 

Provider or any Company. In the event of such infringement, whether such infringement 

has been committed by an official of the Information Recipient, its employees, or other 

related persons, if such infringement is related to or arises from this Confidentiality 

Agreement, the Information Recipient undertakes to indemnify the losses caused to the 

Information Provider and / or the Companies as a result of the infringement. 

3.3. The Confidentiality Agreement does not prevent the Information Provider from using 

all legal remedies provided for in regulatory enactments to protect itself and the 

Company in the event of a breach of the provisions of the Confidentiality Agreement, 

including damages recovery. The Recipient of Information shall be liable for losses 

caused to the Information Providers or the Companies in accordance with the regulatory 

enactments of the Republic of Latvia.   

3.4.In case the breach of the confidentiality obligation is the basis for causing damage to 

the Information Provider or any of the Companies, the Information Provider shall notify 

the Information Recipient thereof, and the Information Recipient is obliged to provide 

a written explanation no later than 10 (ten) days from the receipt of notification,  

describing the procedures and precautions applied to the preservation of Confidential 

Information, as well as the results of the Information Recipient's establishment of the 

source and method of possible disclosure.  

3.5.In the event that during the term of this Confidentiality Agreement the Information 

Recipient becomes aware of an unauthorized disclosure of the Confidential 

Information, the Information Recipient shall immediately inform the Information 

Provider thereof. 

 

4. Information Circulation Procedure 

4.1. The Parties agree that Confidential Information will be transmitted and received 

under this Confidentiality Agreement by sending it electronically to a secure e-mail 

address provided by the Information Recipient, in a password-protected manner, 

guaranteeing that the e-mail content will be available to the final recipient only 

(Information Recipient or persons specified in Clause 2.2 herein). 
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4.2. The Information Recipient is obliged to delete all Confidential Information from any 

computer (data carrier), processing program and other similar device in which the 

Information Recipient has recorded or otherwise placed it after the termination of the 

cooperation specified in the Confidentiality Agreement and / or the closing date of 

the sale of the Company's shares, and destroy all notes, analyzes and service reports 

containing Confidential Information. At the request of the Information Provider, the 

Information Recipient shall submit a written confirmation of the fulfillment of this 

clause of the Agreement. 

 

5. Final Provisions 

5.1. The Confidentiality Agreement enters into force upon mutual signing and is valid for 

three years from the date of concluding this Confidentiality Agreement. 

5.2. The confidentiality agreement has been drawn up and operates in accordance with the 

laws and regulations of the Republic of Latvia. Any dispute, disagreement or claim 

arising out of the breach, termination or invalidity of the Confidentiality Agreement 

relating to it or its performance will be settled by means of negotiation between the 

Parties. In case the Parties are unable to reach an agreement within 30 (thirty) days, 

the dispute will be finally settled in court in accordance with the procedures specified 

in the regulatory enactments of the Republic of Latvia. In the event that any provision 

of the Confidentiality Agreement loses its legal force, it shall not affect the other 

provisions of this Confidentiality Agreement.  

5.3. The Parties confirm that the provisions of this Confidentiality Agreement shall apply 

unamended to the legal successors and heirs of the Parties or other persons 

responsible for the obligations of the respective Party. 

5.4. Any amendments or additions to this Confidentiality Agreement or any of its annexes 

shall be effective after they have been made in writing and signed by both Parties. 

5.5. The Parties agree to use their best endeavors to resolve any disputes, discrepancies or 

disagreements regarding the Confidentiality Agreement by means of mutual 

agreement. 

5.6. This Confidentiality Agreement is drawn-up in two counterparts in Latvian and / or 

English with equal legal force. One counterpart of the Agreement is issued to each 

Party. 

5.7. This Confidentiality Agreement is mutually signed with a secure electronic signature 

(valid) in Latvian and / or English. One counterpart of this Agreement signed with a 

secure electronic signature and having equal legal force shall be kept by each of the 

Parties.  

 

6. Signatures of Parties 

Possessor: 

 

 

_____________________________ 

Andris Gādmanis 

Chairman of the Board 

 

_________________ 

 

 

_____________________________ 

representative XX 

 

 

 

or Natural person 

 

_____________________________ 

 

 


