VIENOŠANĀS Nr. 3
pie 2017. gada 19. maijā noslēgtā līguma Nr. 2.1-19/156 par pakalpojuma sniegšanu
Cēsīs,

2017. gada 30. oktobrī

Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002180246, juridiskā adrese – Jāņa Poruka iela 8-108,
Cēsīs, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas administrācijas vadītāja Guna KalniņaPriede, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dynamic University”, reģistrācijas Nr. 40103474815, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 11-53, Rīga, LV-1050, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar
pilnvarojumu rīkojas izpilddirektors Jānis Meirāns,
turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties
uz
iepirkuma
procedūras
atklāta
konkursa
“VIDZEMES
REĢIONA
DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA 2017.-2020. GADAM IZSTRĀDE”, iepirkuma identifikācijas Nr.
VPR/2017/4/VIDZEME IEKĻAUJ, turpmāk – konkurss, rezultātā 2017. gada 19. maijā noslēgtā līguma Nr. 2.119/156 par pakalpojuma sniegšanu, turpmāk – Līgums, 7.2., 7.4.5. un 7.7.4.punktu, Publisko iepirkumu
likuma 61. panta trešās daļas 1. un 3.punktu un 2017. gada 26. oktobrī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
sniegto viedokli Nr. 39-2-40/10766 “Par iepirkuma līguma termiņa pagarinājumu” (Vidzemes plānošanas
reģionā saņemts 2017. gada 30. oktobrī, reģ. Nr. 2.4-2.36/479),
Līgums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, ietvaros par projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003
„Vidzeme iekļauj” īstenošanu. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/003
īstenošanu starp Vidzemes plānošanas reģionu un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 2015. gada
8. decembrī.
Ievērojot, ka:
1) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija"
(turpmāk – 9.2.2.1. pasākums) ietvaros Pasūtītājs kā finansējuma saņēmējs izstrādā reģionālos
deinstitucionalizācijas plānus. Tajos iekļaujamās informācijas saturu nosaka 2015. gada 16. jūnija noteikumi
Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija”
īstenošanas noteikumi”, turpmāk - MK noteikumi Nr. 313, (t.sk., tajos ietverama analīze par vispārējo
pakalpojumu (arī veselības aprūpes) pieejamību 9.2.2.1. pasākuma mērķa grupas personām uz 2016. gada 1.
janvāri un plānotajām izmaiņām).
MK noteikumos Nr. 313 ir paredzēta sinerģija ar Veselības ministrijas kā ES fondu vadībā iesaistītās
atbildīgās iestādes (turpmāk – Veselības ministrija) pārziņā esošo 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķi un
nosacījums, ka plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu izstrāde ir balstāma uz 9.2.3. specifiskā
atbalsta mērķa ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem un veselības tīklu attīstības vadlīnijām. Minētais ir
paredzēts, lai nodrošinātu visaptverošu plānojumu par 9.2.2.1. pasākuma mērķa grupas personām (pilngadīgas
personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie
bērni) nepieciešamo pakalpojumu klāstu. Lai Izpildītājs varētu nodrošināt deinstitucionalizācijas plāna izstrādi
un apstiprināšanu atbilstoši MK noteikumos Nr. 313 noteiktajam saturam un Līgumā noteiktajam termiņam,
ir nepieciešama informācija no Veselības ministrijas par 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros veiktā
pētījuma rezultātiem un veselības tīklu attīstības vadlīnijām. Iepriekš minētā informācija no Veselības
ministrijas tika saņemta novēloti - tikai 2017.gada 1.septembrī, kad Izpildītājs varēja uzsākt Līgumā paredzētā
darba izpildi pilnā apjomā.
2) Labklājības ministrija veiks papildu grozījumus MK noteikumos Nr.313, nosakot 9.2.2.1.pasākuma
iznākuma rādītāju sadalījumu pa reģioniem (personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kuras saņem
Eiropas Sociālā fonda atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā un bērnu ar FT skaits, kas saņem
Eiropas Sociālā fonda atbalstītus sociālos pakalpojumus). Sadalījums noteiks arī 9.3.1.1.pasākuma ERAF
finansējuma reģionālo kvotu, pamatojoties uz kuru tiks veikta finansējuma sadale pakalpojumu veidošanai pa
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pašvaldībām. Līdz ar to Izpildītājam būs nepieciešams veikt uzlabojumus, lai Pakalpojuma izpildē iekļautā
informācija atbilstu MK noteikumos Nr.313 noteiktajai plānotajai kvotai, un
3) Līgumā paredzētā pakalpojuma izpildē ir konstatēti vairāki neskaidri jautājumi, kas būtiski ir
ietekmējuši pakalpojuma izpildes termiņu, kā piemēram, atsevišķu sniedzamo pakalpojumu savietojamības
vadlīnijas no Labklājības ministrijas tika saņemtas 2017. gada 2. oktobrī (reģ. Nr. 2.4-2.36/441), no atsevišķām
Latvijas pašvaldībām un bērnu aprūpes iestādēm novēloti tika saņemti visi Izpildītāja pieprasītie un
pakalpojuma izpildē nepieciešamie dati, datu anketas un infrastruktūras attīstības veidlapas, kas bija
nepieciešamas lai precizētu iepriekš sanāksmēs saņemto informāciju un papildinātu ar konkrētām pakalpojumu
attīstības plānu aprisēm,
4) iepriekš minētie apstākļi ir Izpildītājam iepriekš neparedzami apstākļi, t.i., Izpildītājs tos objektīvi
nevarēja paredzēt, sagatavojot piedāvājumu pakalpojuma iepirkumam, un līdz ar to ir tiesisks pamats pagarināt
Līguma izpildes termiņu,
savstarpēji vienojoties, noslēdz šo Vienošanos Nr. 3 pie 2017. gada 19. maijā noslēgtā līguma Nr. 2.119/156 par pakalpojuma sniegšanu, turpmāk – Vienošanās, par tālāk norādīto:
1. Pasūtītājs ar Līgumu ir uzdevis, un Izpildītājs ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem ir apņēmies veikt
Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrādi saskaņā ar noslēgto
Līgumu un tā pielikumiem.
2. Puses vienojas grozīt Līguma 7.1.punktu, aizstājot tajā skaitļus un vārdus “2017. gada 31. oktobrim” ar
skaitļiem un vārdiem “2017. gada 31. decembrim”.
3. Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 5.nodaļas 3.punktā noteiktā
nodevuma “DI plāna 1. redakcijas projekts” izpildes termiņu, nosakot, ka nodevuma termiņš ir 2017. gada
8. novembris.
4. Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 5.nodaļas 3.punktā noteiktā nodevuma
“DI plāna gala redakcija” izpildes termiņu, nosakot, ka nodevuma termiņš ir 2017. gada 29. decembris.
5. Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 5.nodaļas 5.punktā noteiktā nodevuma
“Pārskats par sabiedrības līdzdalību (elektronisko datu nesējos)” izpildes termiņu, nosakot, ka nodevuma
termiņš ir 2017. gada 29. decembris.
6. Vienošanās pēc tās parakstīšanas kļūst par noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.
8.

Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā.
Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) eksemplāros. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu
juridisko spēku. Viens Vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
Pušu rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs
Vidzemes plānošanas reģions

Izpildītājs
Sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
"Dynamic University"
Reģ. Nr. 90002180246
Reģ. Nr. 40103474815
Adrese: J.Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu nov., Adrese: Krišjāņa Barona iela 11-53, Rīga, LVLV-4101
1050
Tālr.: 64116014
Tālr.: 67304714
Fakss: 64116012
Fakss: E-pasts: vidzeme@vidzeme.lv
E-pasts: info@dynamicuniversity.eu
Banka: Valsts Kase
Banka: AS Swedbank
Konts: LV84TREL921063104600B
Konts: LV49HABA0551031766053
SWIFT kods: TRELLV22
SWIFT kods: HABALV22
Guna Kalniņa-Priede

Jānis Meirāns
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