
Vienošanās Nr.2 

par grozījumiem 2021.gada 19.aprīļa iepirkuma līgumā Nr.POSSESSOR/2021/22 

 

 

Rīgā, datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums 

  

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

(turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar 2020.gada 12.novembra valdes lēmumu Nr.134/1139 

pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Gādmanis, no vienas puses un, 

 

SIA “CSE COE”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103995402 (turpmāk – Izpildītājs), kuru 

saskaņā ar 2018.gada 12.marta pilnvaru Nr.3228, pārstāv ES Projektu direktore Dace 

Krupenko, no otras puses, ņemot vērā, ka: 

 

- Pasūtītājs un Izpildītājs 2021.gada 19.aprīlī ir noslēguši iepirkuma līgumu 

Nr.POSSESSOR/2021/22 (turpmāk – Līgums) par funkcionālā audita veikšanu SIA “Publisko 

aktīvu pārvaldītājs Possessor” un 2021.gada 6.jūlijā vienošanos par grozījumiem Līgumā, 

pagarinot tā izpildes termiņu līdz 2021.gada 14.jūlijam; 

- Līguma izpildes laikā Pasūtītājs, neatkarīgi no Izpildītāja audita novērojumiem, ir 

uzsācis Possessor darbībai nepieciešamo resursu restrukturizāciju, lai sasniegtu vienu no 

Līguma mērķiem Possessor darbībai nepieciešamo resursu (laika, cilvēku, naudas) efektīvāku 

izmantošanu; 

- 2021.gada 14.jūlijā Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam “SIA “Publisko aktīvu 

pārvaldītājs Possessor” funkcionālā audita ziņojumu”, kuru Puses ir pārskatījušas un labojušas 

atbilstoši Pasūtītāja veiktajai Possessor resursu restrukturizācijai; 

- Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība pēc pilna Possessor funkcionālā audita darba 

uzdevuma izpildes, tai skaitā, pārskata par atsevišķiem biznesa procesiem un funkcijām, ņemot 

vērā jau veiktos Possessor darbības uzlabojumus, kā arī Possessor darbības samazināšanu 

ilgtermiņā. 

 

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

 

1. Samazināt Līguma kopējo darba uzdevumu un izslēgt no Līguma 1.pielikuma 

“Tehniskā specifikācija” darba uzdevumus, kas attiecas uz: 

- Possessor laika un finanšu resursu efektivitātes novērtējumu labākai pārvaldībai, to 

sadalījumu un atbilstību sasniedzamajiem Possessor darbības rezultātiem,  

- Possessor darbības virzienu uzlabojumu iespējām, izmantojot esošos informācijas 

tehnoloģiju risinājumus un to plānoto attīstību, 

- audita laikā konstatēto problēmu klasifikāciju pēc to ietekmes uz Possessor darbību 

kopumā. 

  

2. Samazināt Līgumcenu par 30% (trīsdesmit procentiem) un izteikt Līguma 2.1.punktu 

šādā redakcijā: 

“2.1. Samaksa par Pakalpojuma izpildi ir 16 660.00 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti 

sešdesmit euro un 00.centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), turpmāk – 

līgumcena. PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kopējo 

līgumcenu veido līgumcena kopā ar PVN.”. 

  

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi, un ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa.    

 

PASŪTĪTĀJS:    IZPILDĪTĀJS: 



___________________ A.Gādmanis __________________ D.Krupenko 

Valdes priekšsēdētājs ES Projektu direktore 

 

 

 

Vienošanās parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


