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CESIJAS LĪGUMS 

  
Rīgā,                            2021.gada __.__________ 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PALETES”, reģistrācijas Nr. 40003370229,  
juridiskā adrese: Ernesta Birznieka – Upīša iela 21, Rīga, LV - 1011, tās valdes locekļa 
Normunda Saminska personā (turpmāk – “Cedents”), un 

Vārds, uzvārds/Nosaukums, personas kods/reģistrācijas Nr., dzīvesvieta/juridiskā 
adrese, valdes locekļa/pilnvarotās personas______ personā (turpmāk – “Cesionārs”),  

abi kopā turpmāk – „Puses”, katra atsevišķi – „Puse”, 
ņemot vērā, ka: 
- 2021.gada [datums].[mēnesis] noslēdzās pieteikšanās uz Cedenta izsludināto 

prasījuma tiesību pret MAS “PNB Banka” pirkšanu, izmantojot cenu aptauju, kurā Cesionārs 
piedāvāja savu cenu, šādi paužot vēlmi par _________ EUR iegādāties no  Cedenta prasījuma 
tiesība pret MAS “PNB Banka”; 

- Cesionāram ir saistoši 2021.gada 25.februāra Maksātnespējīgās AS “PNB Banka” 
grupas uzņēmumu prasījumu tiesību cenu aptaujas noteikumi arī pēc šī līguma noslēgšanas, 

brīvi vienojoties, noslēdz šo līgumu (turpmāk – “Cesijas līgums”), par sekojošo:  
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Cedentam kā kreditoram ir prasījuma tiesības pret maksātnespējīgo AS “PNB Banka”,  

reģistrācijas Nr. 40003072918, juridiskā adrese Elizabetes ielā 15 - 2, Rīga, LV-1010, 
(turpmāk – “Parādnieks”) par kopējo summu EUR 34 114,33 (trīsdesmit četri tūkstoši 
viens simts četrpadsmit eiro un 33 centi) apmērā (turpmāk – “Prasījums”), kas izriet, 
cita starpā, no Parādnieka 2019.gada 20.decembra lēmuma Nr.01/16256 “Par 
kreditora prasījuma iekļaušanu kreditoru prasījumu reģistrā kā termiņā iesniegtu 
kreditora prasījumu” (turpmāk – “Lēmums”). 

1.2. Cedents apliecina, ka Prasījumu pret Parādnieku apstiprina Lēmums. 
1.3. Cedents par Cesijas līguma 2.1. punktā noteikto cesijas maksu nodod Cesionāram, un 

Cesionārs pieņem no Cedenta Prasījumu ar visām tiesībām un saistībām.  
 

2. Cesijas maksa 
2.1. Atbilstoši Cesionāra izteiktajam cenu piedāvājumam par Prasījumu un tā pieņemšanai 

no Cedenta, Prasījuma cesijas maksa tiek noteikta [summa] EUR [summa vārdiem], 
(turpmāk - Cesijas maksa). 

2.2. Cesijas maksu Cesionārs ir samaksājis Cedentam pirms šī Līguma parakstīšanas dienas, 
naudu pārskaitot uz Cedenta bankas kontu Nr. LV55MULT1010A59670010, AS 
"INDUSTRA BANK". 

 
3. Pušu tiesības, pienākumi, atbildība 

3.1. Cesijas līguma noslēgšanas dienā Cedents nosūta Cesionāram uz e-pasta adresi: 
[______________] Līgumā 1.1.punktā minēto ar maksātnespējīgās AS “PNB Banka” 
amatpersonas elektronisko parakstu parakstītu Lēmumu. 

3.2. Ja Cesionāram nepieciešami kādi citi Prasījumu pamatojoši dokumenti un tie ir Cedenta 
rīcībā, tad Cedents tos apņemas nodot Cesionāram pēc Cesionāra pieprasījuma. 

3.3. Cedents apstiprina, ka līdz Cesijas līguma slēgšanas brīdim tas nav nodevis Cesijas 
līguma 1.1.punktā minēto Prasījumu  kādai citai personai un apņemas to nedarīt arī pēc 
Cesijas līguma spēkā stāšanās brīža. 

3.4. Pēc Cesijas līguma parakstīšanas, Cedents zaudē tiesības veikt Prasījuma piedziņu no 
Parādnieka, tai skaitā vienoties par parādsaistību samazināšanu, dzēšanu vai ieskaitu. 
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3.5. Gadījumā, ja Cedents saņem Prasījuma visu vai daļēju summu, Cedents nekavējoties 
rakstiski par to informē Cesionāru, vienlaicīgi, veicot pārskaitījumu uz Cesionāra 
norēķinu kontu saņemtās Prasījuma summas apmērā. 

3.6. Cedents neatbild Cesionāram par Prasījuma drošumu un tā atgūšanas iespējām. 
3.7. Cesionāram ir zināms, ka Parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process un tam 

šajā sakarā nav nekādas pretenzijas pret Cedentu. 
3.8. Cesionārs apliecina, ka viņš pilnībā ir iepazinies ar Prasījumu, tā apmēru, ar Prasījuma 

atgūšanas un izmantošanas iespējām, tā faktisko, juridisko stāvokli. Cesionārs ir 
izvērtējis un tam ir saprotams Prasījuma stāvoklis, tā atgūšanas, izmantošanas, 
izlietošanas iespējas un tam šajā sakarā nav un nebūs nekādas pretenzijas pret 
Cedentu.  

3.9. Cesionārs uzņemas pienākumu, papildus Cesijas maksai, segt visus izdevumus, kas 
saistīti ar Prasījuma iegādi, Prasījuma pārejas (nodošanas) reģistrāciju uz Cesionāru. 

3.10. Puses ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem.  

 

4. Citi noteikumi 
4.1. Jebkuri Cesijas līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir noformējami rakstiskā 

veidā, pievienojami Cesijas līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Cesijas līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

4.2. Ja kāds no Cesijas līguma noteikumiem ir vai nonāk pretrunā ar spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām, tas nekādi neietekmē pārējo Cesijas līguma noteikumu juridisko spēku. 

4.3. Puses atzīst, ka Cesijas līguma pamatā ir Pušu vienošanās un vēlme savstarpēji 
sadarboties, tāpēc Puses apņemas izrādīt viena otrai maksimālu pretimnākšanu 
jautājumos, kas nav atrunāti Cesijas līgumā. 

4.4. Cesijas Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tā izpildei 
4.5. Jebkuras domstarpības, kas varētu rasties starp Pusēm Cesijas līguma darbības laikā 

un attiecībā uz Cesijas līgumu, ir atrisināmas Pusēm savstarpēji vienojoties sarunu ceļā. 
Ja šāda vienošanās netiek panākta, tad strīdi risināmi Latvijas Republikas tiesā pēc 
piekritības. 

4.6. Šī līguma sadaļu virsraksti ir domāti līguma labākai pārskatāmībai un nevar tikt 
izmantoti Līdzēju tiesību un pienākuma apjoma noteikšanai. 

4.7. Cesijas Līgums ir sastādīts latviešu valodā, 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens 
paliek Cedentam un divi Cesionāram.  
 

5. Pušu rekvizīti 
 

Cedents: 
 

SIA " PALETES"  
Reģistrācijas Nr. 40003370229 
Juridiskā adrese: Ernesta Birznieka-Upīša 
iela 21, Rīga, LV-1011 
Banka: AS "INDUSTRA BANK" 
Konta Nr. LV55MULT1010A59670010 

 
 

  
___________________________________________ 
Valdes loceklis Normunds Saminskis 

Cesionārs: 
 

Vārds, Uzvārds/Nosaukums 
Personas kods/Reģistrācijas Nr. 
Dzīvesvieta/Juridiskā adrese_____________ 
______________________________________________ 
Banka: _________ 
Konta Nr.___________ 
 
 
 
 

amats, Vārds, Uzvārds 

 


