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1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU 

 
1.1. Sabiedrības nosaukums 

Akciju sabiedrība „Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” (turpmāk – Sabiedrība). 
                                

1.2. Sabiedrības reģistrācija 

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā – 1991.gada 23.oktobris. 
Reģistrācijas datums komercreģistrā – 2003.gada 29.maijs. 
Reģistrācijas numurs – 40003028515. 
 
Uzņēmumu reģistra datu bāzes Lursoft elektroniskā izdruka un statūtu kopija 
pievienota šiem Noteikumiem (30., 43.lp.). 

 
1.3. Juridiskā adrese. Kontaktinformācija 

Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001. 
Tālrunis - 63023879.  
E-pasts – masinbuv@apollo.lv, madara@apollo.lv, emz@apollo.lv  

 
1.4. Komercdarbības veidi 
Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi (NACE klasifikators) – citur neklasificētu 
universālu iekārtu ražošana (28.29), sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana 
un pārvaldīšana (68.20). 

 
1.5. Sabiedrībā strādājošo skaits 

2020.gada vidējais nodarbināto skaits Sabiedrībā – 62 strādājošie.  
 

  
* * * 

mailto:hm@hm.lv
mailto:madara@apollo.lv
mailto:emz@apollo.lv
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2. SABIEDRĪBAS VALTS KAPITĀLA DAĻAS NODOŠANA PĀRDOŠANAI, 

PĀRDOŠANAS ORGANIZĀCIJA 
 
2.1. Ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 “Par valsts pensiju 
speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu” pārdošanai 
tika nodotas valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās 81 307 Sabiedrības 
akcijas jeb 3,7% no Sabiedrības pamatkapitāla. 

2007.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.228 pievienots šiem Noteikumiem (38.lp.). 

 
2.2. Valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošana notiek 
saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likumu. 
 

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

 

3.1. Pamatkapitāls 

Sabiedrības pamatkapitāls – 3 095 023,40 euro. 
Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro. 
Akciju skaits – 2 210 731.  

 
3.2. Akcionāri 
Sabiedrības akcionāri (saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datu bāzes Lursoft un 
2021.gada 13.maija izrakstu no Sabiedrības akcionāru reģistra): 

 

Nr. 
p.k. 

Dalībnieks Akciju skaits Īpatsvars 
pamatkapitālā (%) 

1. Latvijas valsts  Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

personā 

81 307 3,7 

2. Juridiskās un fiziskās personas 2 129 424 96,3 

 

Uzņēmumu reģistra datu bāzes Lursoft elektroniskā izdruka un Sabiedrības 
2021.gada 13.maija izraksts no akcionāru reģistra pievienoti šiem Noteikumiem (42., 
43.lp.) 

3.3. Saimnieciskās darbības rādītāji 
Sabiedrības saimnieciskās darbības galvenie rādītāji atspoguļoti Sabiedrības 
2020.gada pārskatā, kas pievienots šiem Noteikumiem (45.lp.). 
 
3.4. Galvenā informācija 
 
Galvenā informācija par Sabiedrību ir pievienota šiem Noteikumiem (56.lp.). 

 
 

* * * 
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4. PIRMPIRKUMA TIESĪBAS AKCIJU PĀRDOŠANĀ 

 
4.1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 141.panta trešo daļu kapitāla daļu pārdevējs piedāvā privātas 
kapitālsabiedrības pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem (akcionāriem) nopirkt 
publiskas personas kapitāla daļas statūtos paredzētajā kārtībā un saskaņā ar 
pārdošanas noteikumiem, nosakot, ka sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) 
kopumā vai atsevišķi jāpiesakās uz visām publiskas personas pārdodamajām 
kapitāla daļām, pretējā gadījumā uzskatāms, ka tie atteikušies no pirmpirkuma 
tiesību izmantošanas. Savukārt likuma 141.panta ceturtajā daļā noteikts, ka, ja 
pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas tiesības, kapitāla daļu pārdevējs tās 
pārdod atklātā izsolē.  
 
4.2. Saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu akcionārs var brīvi atsavināt savas akcijas, 
ja vien statūti neparedz citus nosacījumus. Saskaņā ar Sabiedrības statūtu 
4.6.punktu pirmpirkuma tiesības uz Sabiedrības akcijām to atsavināšanas gadījumā 
ir Sabiedrības dalībniekiem. Akcionāram jāiesniedz rakstisks pieteikums sabiedrības 
valdei par akciju pārdošanu, un valde pārdodamās akcijas divu nedēļu laikā piedāvā 
akcionāriem. Ja uz akciju pirkšanu piesakās vairāki akcionāri, akcijas tiek pārdotas 
proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam. Ja attiecīgās kategorijas vai veida 
akcionāri nepiesakās uz visām akcijām, valde tās piedāvā atkārtoti divu nedēļu laikā 
citiem akcionāriem.  

 
 * * * 
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5. SABIEDRĪBAS AKCIJU PĀRDOŠANAS PAMATNOSACĪJUMI 

 
5.1. Pārdošanas priekšmets 

Pārdošanas priekšmets ir visas valstij Sabiedrībā piederošās 81 307 akcijas jeb 3,7% 
no Sabiedrības pamatkapitāla, kas ir apvienotas vienā akciju paketē (turpmāk – 
Akciju pakete).  
 
5.2. Akciju pārdošanas cena un maksāšanas pamatnosacījumi 
5.2.1. Akciju paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena ir 43 092,71 euro. 
Vienas akcijas pārdošanas cena – 0,53 euro. 

 
5.2.2. Akciju pakete tiek pārdota tikai par euro. 

 
5.3. Akciju paketes pārdošanas kārtība 

 
5.3.1.  Akciju pakete var tikt pārdota vienā vai divās kārtās. 

 
5.3.2. Pirmajā kārtā Akciju paketi piedāvā pirkt esošajiem Sabiedrības akcionāriem 
šajos Noteikumos un Sabiedrības statūtos paredzētajā kārtībā, lai nodrošinātu 
akcionāru pirmpirkuma tiesības saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu, Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta trešo daļu 
un Sabiedrības statūtu 4.6.punktu. 
Gadījumā, ja pirmpirkuma tiesības ir pieteikušies izmantot divi vai vairāk Sabiedrības 
akcionāri, tad šiem akcionāriem Akciju paketē ietilpstošās akcijas tiek pārdotas 
proporcionāli viņiem piederošo akciju īpatsvaram Sabiedrības pamatkapitālā, bet ar 
nosacījumu, ka kopumā tiek pārdota visa Akciju pakete.  

 
5.3.3. Ja pirmajā kārtā Sabiedrības akcionāri nepiesakās izmantot pirmpirkuma 
tiesības, nepiesakās uz visām Akciju paketē ietilpstošajām akcijām vai neparaksta 
pirkuma līgumus par visām Akciju paketē ietilpstošajām akcijām, tiek pieņemts 
lēmums par pārdošanas otrās kārtas uzsākšanu, izsludinot Akciju paketes izsoli. 

 
5.3.4. Akciju pakete otrajā kārtā tiek pārdota elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. 
Izsoles soļa lielums ir 1 000 euro. 
  

 
 * * * 
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6. AKCIJU PĀRDOŠANAS PASĀKUMI LĪDZ IZSOLEI UN IZSOLE 
 

6.1. Paziņojuma publicēšana  
6.1.1. Vienas nedēļas laikā pēc šo Noteikumu apstiprināšanas Possessor nosūta 
publiskošanai paziņojumu par to oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” un 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai tīmekļa vietnē: www.jelgava.lv, kā arī publisko 
informāciju Possessor tīmekļa vietnē: www.possessor.gov.lv.  
Paziņojumā Possessor norāda: 

1) vietu un laiku, kurā jebkura persona var iepazīties ar šiem Noteikumiem; 
2) pārdodamo akciju skaitu, to nominālvērtību, īpatsvaru Sabiedrības 

pamatkapitālā, 
3) Akciju paketes sākumcenu un maksāšanas līdzekli, 
4) Informāciju par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību Akciju paketes 

pirkšanā un Akciju paketes izsoles izsludināšanas kārtību; 
5) citas nepieciešamās ziņas. 

6.1.2. Vienas nedēļas laikā pēc šo Noteikumu 5.3.3.punktā paredzētā lēmuma par 
Akciju paketes izsoli apstiprināšanas Possessor nosūta publiskošanai paziņojumu 
par Akciju paketes izsoli oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Jelgavas 
valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jelgava.lv, Possessor tīmekļa vietnē: 
www.possessor.gov.lv, kā arī laikrakstā “Diena”. Paziņojumi noteiktā kārtība tiek 
publiskoti arī elektronisko izsoļu vietnē: www.izsoles.ta.gov.lv.  
Paziņojumā Possessor norāda: 

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

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

 
6.2. Akciju paketes pārdošanas pirmā kārta 

 
6.2.1. Possessor piecu darba dienu laikā pēc šo Noteikumu apstiprināšanas nosūta 
tos Sabiedrības valdei, paziņojot par Akciju paketes pārdošanu, lūdzot, lai valde 
Komerclikumā un Sabiedrības statūtos noteiktā kārtībā nodrošina Sabiedrības 
akcionāru pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kā arī informējot, ka Sabiedrības 
akcionāriem kopumā vai atsevišķi jāpiesakās uz visu Akciju paketi, jo pretējā 
gadījumā ir uzskatāms, ka tie atteikušies no pirmpirkuma tiesību izmantošanas. 
 
6.2.2. Sabiedrības valde vienas nedēļas laikā pēc pirmpirkuma tiesību izmantošanas 
termiņa beigām sastāda akciju pircēju sarakstu un iesniedz to Possessor, sarakstā 
norādot vismaz šādus datus: 

- pircēja vārds un uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai 
personai), 

- pircēja adrese un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese, 
kontaktpersonas vārds), 

- gadījumā, ja pieteikušies vairāki akciju pircēji – tiem piederošo akciju skaits 
un pārdodamo akciju skaits, kas noteikts Sabiedrības statūtos paredzētajā 
kārtībā. 

Sarakstu paraksta persona (personas), kas tiesīgas pārstāvēt Sabiedrību. 
Sabiedrības valde ir atbildīga par iesniegtā akciju pircēja sarakstā ietverto ziņu 
patiesumu, cita starpā par to, ka sarakstā ietvertās personas ir Sabiedrības akcionāri, 
kam saskaņā ar Komerclikumu un Sabiedrības statūtiem ir tiesības uz valstij 
piederošo akciju pirkšanu.  

http://www.jelgava.lv/
http://www.possessor.gov.lv/
http://www.jelgava.lv/
http://www.possessor.gov.lv/
http://www.izsoles.ta.gov.lv/


10 

Ja neviens akcionārs nav pieteicies pirmpirkuma tiesību izmantošanai vai akcionāri 
kopumā nav pieteikušies uz visu Akciju paketi, Sabiedrības valde rakstiski informē 
par to Possessor termiņā, kas noteikts akciju pircēju saraksta iesniegšanai. 
 

6.2.3. Ne vēlāk kā līdz akciju pircēju saraksta iesniegšanas pēdējai dienai 
akcionāram, kas ir pieteicies akciju pirkšanai, ir 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 "AS 
“Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” akciju pirkuma drošības nauda". Drošības nauda 
aprēķināma 10% apmērā no pārdodamo akciju pirkuma maksas (ko aprēķina 
pārdodamo akciju skaitu, kas norādīts akciju pircēju sarakstā, reizinot ar 0,53 euro).  
 
6.2.4. Possessor valde divu nedēļu laikā no 6.2.2.apakšpunktā minēto dokumentu 
saņemšanas brīža apstiprina pircēju sarakstu. Par pircēju nevar tikt apstiprināta 
persona, kas pieteikusies pirmpirkuma tiesību izmantošanai, bet nav iemaksājusi 
Noteikumu 6.2.3.apakšpunktā minēto drošības naudu. 
Pircējiem vienas nedēļas laikā no valdes lēmuma par pircēju saraksta apstiprināšanu 
spēkā stāšanās dienas tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums piecpadsmitt darba dienu 
laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas noslēgt akciju pirkuma līgumu un 
piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas veikt pilnu 
samaksu par akcijām, iemaksājot Noteikumu 6.2.3.apakšpunktā minētajos norēķinu 
kontos starpību starp akciju pirkuma maksu un samaksāto drošības naudu. 
Vienlaikus pircējs tiek uzaicināts piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma slēgt 
akciju pirkuma līgumu nosūtīšanas dienas aizpildīt, parakstīt un iesniegt Possessor 
klienta anketu (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 akciju paketes pirkuma līgumu, un 
šajā gadījumā pircējam drošības nauda netiek atmaksāta.   
 
Akciju pirkuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar šo Noteikumu 2.pielikumā pievienoto 
Akciju pirkuma līguma projektu (22.lp.). 

Juridiskas personas klienta anketa un Fiziskas personas klienta anketa pievienotas 
šo Noteikumu 3., 4.pielikumā (26., 28.lp.). 
 
6.2.5. Ja pircējs, kas uzaicināts noslēgt līgumu, atsakās to slēgt, nedod atbildi, 
neparaksta līgumu noteiktajā termiņā, neminot attaisnojošus iemeslus un nelūdzot 
pagarināt līguma parakstīšanas termiņu attaisnojošu iemeslu dēļ, vai neveic pilnu 
samaksu par akcijām, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no līguma slēgšanas un 
iemaksātā drošības nauda tam netiek atmaksāta. 
 
6.2.6. Ja šo Noteikumu 6.2.4.apakšpunktā noteiktajā termiņā līgums (līgumi) par visu 
Akciju paketē ietilpstošo akciju pirkšanu netiek parakstīti, Possessor var pieņemt 
lēmumu piedāvāt akcijas tiem pirmpirkuma tiesīgajiem Sabiedrības akcionāriem, kuri 
pieteicās uz lielāku akciju skaitu, nekā tiem tika piešķirts saskaņā ar Sabiedrības 
statūtiem. 
 
6.2.7. Akciju pirkuma līgumi stājas spēkā ar brīdi, kad ir noslēgti līgumi par visu 
Akciju paketē ietilpstošo akciju pirkšanu. Vienlaikus ar akciju pirkuma līgumu spēkā 
stāšanos akciju pircēji iegūst īpašuma tiesības uz akcijām. Piecu darba dienu laikā 
pēc akciju pirkuma līguma noslēgšanas un spēkā stāšanās pircējam Komerclikuma 
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238.panta piektās daļas kārtībā jāiesniedz Sabiedrības valdei pirkuma līgums un 
paziņojums par ierakstīšanu akcionāru reģistrā, lai valde saskaņā ar Komerclikuma 
noteikumiem izdarītu izmaiņas akcionāru reģistra ierakstos. 
 
6.2.8. Akciju paketes pārdošanas pirmā kārta beidzas ar Akciju pirkuma līgumu 
noslēgšanu par visu Akciju paketē ietilpstošo akciju pirkšanu vai ar Possessor valdes 
lēmuma par Akciju paketes izsoles izsludināšanu spēkā stāšanos 
 
6.3. Akciju paketes izsole 
 
6.3.1. Lai autorizētos dalībai Akciju paketes elektroniskajā izsolē un kļūtu par izsoles 
dalībnieku, personai šo Noteikumu 6.1.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā publiskotajā 
termiņā: 
 
6.3.1.1. jāiemaksā drošības nauda 4 309 euro (10% no izsoles sākumcenas). 
Drošības nauda tiek novirzīta samaksai par Akciju 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 "AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” Akciju paketes drošības 
nauda". Drošības naudai jābūt izskaitītai no izsoles pretendenta konta uz kādu no 
šajā apakšpunktā norādītajiem Possessor norēķinu kontiem ne vēlāk kā šo 
Noteikumu 6.1.2.punktā norādītajā sludinājumā noteiktajā autorizācijas pieteikuma 
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā. 

 
6.3.1.2. jāiesniedz elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ autorizācijas 
pieteikums dalībai Akciju paketes izsolē. 
6.3.1.3.personai pirms autorizācijas pieteikuma iesniegšanas, kā arī pirms Akciju 
paketes pirkuma līguma noslēgšanas pašai jāiepazīstas ar Sabiedrību, jāizanalizē 
tās finansiālais stāvoklis un jāizpēta riska faktori. 

 
6.3.2. Possessor neautorizē personu Akciju paketes izsolei, ja: 
6.3.2.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli; 
6.3.2.2. nav samaksāta drošības nauda atbilstoši Noteikumu 6.3.1.1.punkta 
nosacījumiem. 

 
6.3.3. Personas, kuras ir izpildījušas Akciju paketes izsoles priekšnoteikumus 
atbilstoši Noteikumu nosacījumiem, piecu darba dienu laikā tiek autorizētas kā 
izsoles dalībnieki. 
 
6.3.4. Akciju 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 Akciju paketes izsoles uzvarētāju kļūst izsoles 
dalībnieks, kurš ir nosolījis par Akciju paketi augstāko cenu.  
 
6.3.5. Izsoles rezultātus apstiprina Possessor valde septiņu dienu laikā no izsoles 
akta saņemšanas dienas. 

 
6.3.6. Pretendentiem, kurus Possessor nav autorizējis par izsoles dalībniekiem,  
Akciju 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. 
 

https://izsoles.ta.gov.lv/
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6.3.7. Izsoles dalībniekiem, izņemot izsoles uzvarētāju un pēdējo pārsolīto Izsoles 
dalībnieku, Akciju 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 Akciju paketes drošības naudu atmaksā Noteikumu 
7.nodaļā minētajā kārtībā. Izsoles dalībniekiem drošības naudu atmaksā Civilprocesa 
likuma noteiktajā kārtībā. 
 
6.4. Nenotikusi un spēkā neesoša izsole 
 
6.4.1. 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 Akciju 
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. 
 
6.4.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu: 
 1) ja kādam nepamatoti nav atļauts piedalīties izsolē; 
 2) ja Akciju paketi nosolījusi persona, kura nav bijusi tiesīga piedalīties izsolē; 
 3) ja tiek konstatēts, ka kāds Izsoles dalībnieks ir rīkojies ļaunprātīgi. 
 
6.4.3. Pretenzijas Noteikumu 6.4.1., 6.4.2.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 septiņu dienu 
laikā pēc izsoles dienas. Valdes lēmumu paziņo Izsoles dalībniekiem divu darba 
dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās. 
 
6.4.4. Ja izsole atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, var tikt rīkota atkārtota 
izsole, par ko lemj Possessor valde. 
 
6.4.5. 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. 
 

* * * 
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7. AKCIJU PIRCĒJA NOTEIKŠANA IZSOLĒ UN AKCIJU PAKETES PIRKUMA 
LĪGUMA SLĒGŠANA PĒC IZSOLES 

 
7.1. Par Akciju paketes izsoles uzvarētāju kļūst izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis 
par Akciju paketi augstāko cenu. Izsoles rezultātus apstiprina Possessor valde 
septiņu dienu laikā no izsoles akta saņemšanas 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 Akciju paketes izsoles rezultātu 
apstiprināšanu spēkā stāšanās Possessor rakstiski uzaicina Izsoles uzvarētāju 
(turpmāk – Pircējs) noslēgt Akciju paketes pirkuma līgumu. 

 
7.4. Pircējam, kas uzaicināts slēgt Akciju paketes pirkuma  līgumu, līgums jāparaksta 
piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas dienas.   
Akciju paketes pirkuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar šo Noteikumu 1.pielikumā 
pievienoto Akciju paketes pirkuma līguma projektu (18.lp.). 

 
7.5. Pircējam, kas tiek uzaicināts slēgt Akciju paketes pirkuma līgumu, piecpadsmit 
darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas dienas, ir jāaizpilda, 
jāparaksta un jāiesniedz Possessor klienta anketa (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 Akciju paketes pirkuma līgumu, šādā gadījumā Pircējam izsoles 
drošības nauda netiek atmaksāta.  
Juridiskas personas klienta anketa un Fiziskas personas klienta anketa pievienotas 
šo Noteikumu 3., 4.pielikumā (26., 28.lp.). 
 
7.6. Vienlaikus ar uzaicinājumu noslēgt Akciju paketes pirkuma līgumu Pircējs tiek 
uzaicināts piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas  dienas 
samaksāt starpību starp izsolē nosolīto Akciju paketes cenu un samaksāto Akciju 
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 „"AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” Akciju paketes pirkuma 
maksa"; 
 
7.7. Ja Pircējs noteiktā termiņā un apjomā neveic Noteikumu 7.6.punktā minēto 
samaksu par Akciju paketi, tiek uzskatīts, ka tas ir atteicies no Akciju paketes 
pirkuma.  Šādā gadījumā Pircējam izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.  
 
7.8. Piecu darba dienu laikā no dienas, kad Pircējs veic pilnu samaksu par Akciju 
paketi, noslēdz Akciju paketes pirkuma līgumu un iegūst īpašuma tiesības uz Akciju 
paketi, Possessor atmaksā izsoles drošības naudu pēdējam pārsolītajam izsoles 
dalībniekam. 

 
7.9. Ja Pircējs, kas uzaicināts noslēgt līgumu, atsakās to slēgt, nedod atbildi, 
neparaksta līgumu noteiktajā termiņā, neiemaksā Noteikumu 7.6.punktā noteiktās 
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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 Akciju paketi par 
paša nosolīto augstāko cenu.  
 
7.10. Pēc uzaicinājuma pirkt Akciju paketi pēdējam pārsolītajam Izsoles dalībniekam 
(turpmāk – Pircējs) jāparaksta Akciju paketes pirkuma līgums, jāaizpilda Possessor 
klienta anketa un jāveic maksājumi izsoles uzvarētājam noteiktajā kārtībā un 
termiņos: 
7.10.1. Pircējam, kas uzaicināts slēgt Akciju paketes pirkuma  līgumu, līgums 
jāparaksta piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu 
nosūtīšanas dienas.   
Akciju paketes pirkuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar šo Noteikumu 1.pielikumā 
pievienoto Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projektu (18.lp.). 
7.10.2. Pircējam, kas tiek uzaicināts slēgt Akciju paketes pirkuma līgumu, 
piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu nosūtīšanas dienas, ir 
jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Possessor klienta anketa (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 Akciju paketes pirkuma līgumu, šādā gadījumā Pircējam izsoles 
drošības maksa netiek atmaksāta.  
Juridiskas personas klienta anketa un Fiziskas personas klienta anketa pievienotas 
šo Noteikumu 3., 4.pielikumā (27., 29.lp.). 
7.10.3. Vienlaikus ar uzaicinājumu noslēgt Akciju paketes pirkuma līgumu Pircējs tiek 
uzaicināts piecpadsmit darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas  dienas 
samaksāt starpību starp izsolē nosolīto Akciju paketes cenu un samaksāto Akciju 
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 „"AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” Akciju paketes pirkuma 
maksa"; 
7.10.4. Ja Pircējs noteiktā termiņā un apjomā neveic Noteikumu 7.10.3.punktā 
minēto samaksu par Akciju paketi, tiek uzskatīts, ka tas ir atteicies no Akciju paketes 
pirkuma. Šādā gadījumā Pircējam izsoles drošības nauda netiek atmaksāta.  
 

7.11. Gadījumā, ja neviena persona noteiktajā termiņā nav autorizējusies Akciju 
paketes izsolei vai arī nav noslēgts Akciju paketes pirkuma līgums, Possessor 
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 AKCIONĀRU REĢISTRĀ. LĪGUMA ATCELŠANA.  

PIRMPIRKUMA UN ATPAKAĻPIRKUMA TIESĪBAS 
 

8.1. Akciju paketes īpašumtiesību iegūšana un ierakstīšana akcionāru reģistrā 
 

8.1.1 Īpašuma tiesības uz Akciju paketi Pircējs iegūst ar brīdi, kad Pircējs un 
Possessor ir parakstījuši Akciju paketes (akciju) pirkuma līgumu un tas ir stājies 
spēkā.  

 
8.1.2. Piecu darba dienu laikā pēc Akciju paketes (akciju) pirkuma līguma 
noslēgšanas un spēkā stāšanās Pircējam Komerclikuma 238.panta piektās daļas 
kārtībā jāiesniedz Sabiedrības valdei pirkuma līgums un paziņojums par ierakstīšanu 
akcionāru reģistrā, lai valde saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem izdarītu izmaiņas 
akcionāru reģistra ierakstos. 

 
8.2. Pirkuma līguma atcelšana 

8.2.1. Pircējam netiek noteiktas tiesības prasīt Akciju paketes (akciju) pirkuma līguma 
atcelšanu. 

 
8.2.2. Possessor pilnībā atsakās no atsavinātāja atbildības pienākuma saskaņā ar 
Civillikuma 1603.panta 5.punktu, 1615.pantu un 1617.pantu, un Pircēja pienākums, 
parakstot Akciju paketes (akciju) 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. Pircējs, noslēdzot Akciju paketes (akciju) pirkuma līgumu, 
atsakās no tiesībām prasīt atsavinātāja atbildību no Possessor vai tā tiesību un 
saistību pārņēmēja šī līguma sakarā. 
8.3. Pārdevēja atpakaļpirkuma tiesības  

Atpakaļpirkuma tiesības netiek noteiktas. 
 

8.4. Pārdevēja pirmpirkuma tiesības 

Possessor pirmpirkuma tiesības netiek noteiktas 
 
 

* * * 
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9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

9.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no noslēgtā 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 vai Akciju paketes (akciju) pirkuma līguma noteikumiem 
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 
 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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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/ 
 
 
 

https://www.possessor.gov.lv/privacy-policy/
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1.PIELIKUMS 

AS ”Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” 

valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem 
 

PROJEKTS 

Akciju sabiedrības “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca”  

AKCIJU PAKETES PIRKUMA LĪGUMS 

 

Rīgā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada ______________________ 

(2021.gada ___________________________) 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, ierakstīta Komercreģistrā 
2004.gada 1.novembrī ar vienoto reģistrācijas Nr.40003192154, juridiskā adrese 
Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, kura rīkojas valsts vārdā saskaņā ar 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, kuru 

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

pilnvarojumu” pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Gādmanis, 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, kas ir saistošs to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

Šis akciju sabiedrības “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” (turpmāk – Sabiedrība), 

reģistrācijas Nr.40003028515, akciju pirkuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums) tiek 
noslēgts pamatojoties uz: 

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu; 
- Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 „Par valsts pensiju 

speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”; 

- Pārdevēja apstiprinātajiem Sabiedrības valsts kapitāla daļas pārdošanas 
noteikumiem; 

- Pārdevēja valdes 2021.gada ____________ lēmumu Nr.______ par 

Sabiedrības akciju paketes izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

2.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk  81 307 (astoņdesmit vienu tūkstoti trīs 

simti septiņas) Sabiedrības vārda akcijas ar balsstiesībām (turpmāk – Akciju pakete). 

Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 euro. 

 

2.2. Pircējs paļaujas tikai uz saviem pētījumiem attiecībā uz Sabiedrības 

finansiālo stāvokli un riska faktoriem, kas nozīmīgi saistībā ar šo Akciju paketes 

pirkuma darījumu. 
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2.3. Pārdevējs apliecina, ka pārdodamā Akciju pakete pieder Latvijas valstij un ka 

tam ir likumiskas tiesības darboties kā Akciju paketes pārdevējam Latvijas valsts 
vārdā. 

 

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

 

3. PIRKUMA MAKSA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pircējam pārdodamās Akciju paketes pirkuma maksa ir 2021.gada 

__________ izsolē nosolītā Akciju paketes cena __________   

(______________________________________________) euro. 

 

3.2. Saskaņā ar Noteikumu 5.2.2.punktu, maksāšanas līdzekļi par Akciju paketi ir 

euro.  

 

3.3. Pircēja iemaksātā drošības nauda 4 309 euro tiek ieskaitīta kā pirmā iemaksa 
par Akciju paketi.  

 

3.4. Atlikušo Akciju paketes pirkuma maksu ________ 

(_____________________________________________) (tiek ierakstīta starpība 

starp Līguma 3.1.punktā un 3.3.punktā norādītajām naudas summām) euro Pircējs ir 

iemaksājis Pārdevēja norēķinu kontā 2021.gada _________.  

 

 

4. ĪPAŠUMA TIESĪBU IEGŪŠANA  
 

Īpašuma tiesības uz Akciju paketi Pircējs iegūst ar brīdi, kad Puses ir 

parakstījušas Līgumu un tas ir stājies spēkā. Līdz ar īpašuma tiesībām Pircējam pāriet 
visi ar Akciju paketi saistītie riski. Piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas 
pircējam jāiesniedz Līgums Sabiedrības valdei, lai tā saskaņā ar Komerclikuma 
238.panta noteikumiem izdarītu izmaiņas akcionāru reģistra ierakstos. 

 

 

5. PIRMPIRKUMA UN ATPAKAĻPIRKUMA TIESĪBAS 

 

Pārdevēja pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības netiek noteiktas. 

 

 

6. LĪGUMA ATCELŠANA  
 

Pircējam nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu. 
 

 

7. 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.  
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8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

8.1. 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.  

 

8.2. Par Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu iestāšanos septiņu dienu laikā 
rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Puses vienojoties pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

9.1. Līgums noslēgts un stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas 
līgumslēdzējas Puses. 

 

9.2. Pārdevējs 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. 

Noslēdzot šo Līgumu, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 
atbildību no Pārdevēja vai tā tiesību un saistību pārņēmēja šī Līguma sakarā. 

 

9.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, 
Pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

9.4. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā.  

 

 

PUŠU PARAKSTI 
 

Pārdevējs      Pircējs 

 

 

      

______________________________ _____________________________ 

A.Gādmanis 

 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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PRIVĀTUMA ATRUNA 

 

Pārdevējs, 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 Pārdevējam 
deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.  

Pārdevējs 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 

Pārdevējs nodrošina drošu personas datu apstrādi, uzglabāšanu, integritāti, datu 

aizsardzībai izmantojot samērīgas un piemērotas procedūras un līdzekļus.   
Attiecībā uz Pārdevēja veikto personas datu apstādi personām ir Vispārīgajā datu 

aizsardzības regulā noteiktās tiesības, kuras tās var īstenot normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 
 

Pārdevēja Privātuma politika: https://www.possessor.gov.lv/privacy-policy/ 

 



22 

2.PIELIKUMS 
AS ”Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” 

valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem 
 

PROJEKTS 

Akciju sabiedrības “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca”  

AKCIJU PIRKUMA LĪGUMS 

 

Rīgā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada ______________________ 

(2021.gada ___________________________) 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, ierakstīta Komercreģistrā 
2004.gada 1.novembrī ar vienoto reģistrācijas Nr.40003192154, juridiskā adrese 
Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1887, kura rīkojas valsts vārdā saskaņā ar 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, kuru 
saskaņā ar valdes 2020.gada 12.novembra lēmumu Nr.134/1139 “Par valdes 

pilnvarojumu” pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Gādmanis, 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, kas ir saistošs to tiesību un saistību pārņēmējiem. 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

Šis akciju sabiedrības “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” (turpmāk – Sabiedrība), 

reģistrācijas Nr.40003028515, akciju pirkuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums) tiek 
noslēgts pamatojoties uz: 

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu; 
- Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 „Par valsts pensiju 

speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”; 

- Pārdevēja apstiprinātajiem Sabiedrības valsts kapitāla daļas pārdošanas 
noteikumiem (turpmāk – Noteikumi); 

- Pārdevēja valdes 2021.gada ____________ lēmumu Nr.______ par 

Sabiedrības akciju pircēju saraksta  apstiprināšanu. 

 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

2.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk  ________ (ieraksta pieteikto vai atbilstoši 
Sabiedrības statūtiem aprēķināto akciju skaitu) Sabiedrības vārda akcijas ar 

balsstiesībām (turpmāk – Akciju pakete). Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 euro. 

 

2.2. Pircējs paļaujas tikai uz saviem pētījumiem attiecībā uz Sabiedrības 

finansiālo stāvokli un riska faktoriem, kas nozīmīgi saistībā ar šo akciju pirkuma 

darījumu. 
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2.3. Pārdevējs apliecina, ka pārdodamās akcijas pieder Latvijas valstij un ka tam 

ir likumiskas tiesības darboties kā akciju pārdevējam Latvijas valsts vārdā. 
 

2.4. Pārdevējs garantē, ka akcijas nav ieķīlātas vai citādi apgrūtinātas. 

 

 

3. PIRKUMA MAKSA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pircējam pārdodamo akciju pirkuma maksa ir ______ euro (ieraksta summu, 

kas iegūta sareizinot Līguma 2.1.punktā norādīto akciju skaitu ar 0,53 euro). 

 

3.2. Saskaņā ar Noteikumu 5.2.2.punktu, maksāšanas līdzekļi par akcijām ir euro.  

 

3.3. Pircēja iemaksātā drošības nauda _______ euro tiek ieskaitīta kā pirmā 
iemaksa par akcijām.  

 

3.4. Atlikušo akciju pirkuma maksu ________ (tiek ierakstīta starpība starp 
Līguma 3.1.punktā un 3.3.punktā norādītajām naudas summām) euro Pircējs ir 

iemaksājis Pārdevēja norēķinu kontā 2021.gada _________.  

 

 

4. ĪPAŠUMA TIESĪBU IEGŪŠANA  
 

Īpašuma tiesības uz akcijām Pircējs iegūst ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas 

Līgumu un tas ir stājies spēkā Noteikumos paredzētajā kārtībā. Līdz ar īpašuma 
tiesībām Pircējam pāriet visi ar akcijām saistītie riski. Piecu darba dienu laikā pēc 
Līguma noslēgšanas un spēkā stāšanās Pircējam jāiesniedz Līgums Sabiedrības 

valdei, lai tā saskaņā ar Komerclikuma 238.panta noteikumiem izdarītu izmaiņas 
akcionāru reģistra ierakstos. 

 

 

5. PIRMPIRKUMA UN ATPAKAĻPIRKUMA TIESĪBAS 

 

Pārdevēja pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesības netiek noteiktas. 
 

 

6. LĪGUMA ATCELŠANA  
 

Pircējam nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu. 
 

 

7. 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.  
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8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

8.1. 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.  

 

8.2. Par Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu iestāšanos 7 (septiņu) dienu laikā 
rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Puses vienojoties pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

 

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

9.1. Līgums noslēgts ar brīdi, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses, un 

stājas spēkā Noteikumos paredzētajā kārtībā brīdī, kad ir noslēgti līgumi par visu 
81 307 valstij Sabiedrībā piederošo akciju pārdošanu. 

 

9.2. Pārdevējs 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. 

Noslēdzot šo Līgumu, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 
atbildību no Pārdevēja vai tā tiesību un saistību pārņēmēja šī Līguma sakarā. 

 

9.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, 
Pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

9.4. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā.  

 

 

PUŠU PARAKSTI 
 

Pārdevējs      Pircējs 

 

 

      

______________________________ _____________________________ 

A.Gādmanis 

 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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PRIVĀTUMA ATRUNA 

 

Pārdevējs, 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 Pārdevējam 
deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.  

Pārdevējs 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 

Pārdevējs nodrošina drošu personas datu apstrādi, uzglabāšanu, integritāti, datu 

aizsardzībai izmantojot samērīgas un piemērotas procedūras un līdzekļus.   
Attiecībā uz Pārdevēja veikto personas datu apstādi personām ir Vispārīgajā datu 

aizsardzības regulā noteiktās tiesības, kuras tās var īstenot normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

 

Pārdevēja Privātuma politika: https://www.possessor.gov.lv/privacy-policy/ 
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3.PIELIKUMS 

AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” 

valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem 

 

JURIDISKAS PERSONAS KLIENTA ANKETA 

AS “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)  
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Pārstāvības pamats: □ Statūti, ieņemamais amats: 
_____________________________________ 

□ 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) 

 

 



28 

4.PIELIKUMS 

 AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” 

valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem 

FIZISKAS PERSONAS KLIENTA ANKETA 

AS “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) 
 

 

 

 


























































