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Vienošanās par līguma Nr.2.10/8 

“Deinstitucionalizācijas plāna un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde 

Latgales plānošanas reģionam” grozījumiem 

 

Rīgā,       2017.gada 14.decembrī 

  

Latgales plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.90002181025, juridiskā adrese 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk tekstā- PASŪTĪTĀJS), administrācijas 
vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona 
nolikumu, no vienas puses, un 

SIA “Dynamic University”, reģistrācijas Nr.40103474815, juridiskā adrese K.Barona 
iela 11- 53, Rīga, LV-1050, tās izpilddirektora Jāņa Meirāna personā, kurš darbojas uz 
pilnvaras pamata (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, 
pamatojoties uz līguma Nr.2.10/8 “Deinstitucionalizācijas plāna un bērnu aprūpes iestāžu 
reorganizācijas plānu izstrāde Latgales plānošanas reģionam”, kas ir noslēgts 2017.gada 
8.jūnijā starp Latgales plānošanas reģionu un SIA “Dynamic University”, (turpmāk- Līgums) 
11.2.apakšpunktu, vienojas par sekojošo: 
 

1. Atbilstoši Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.1.10.apakšpunktam 
deinstitucionalizācijas plāna izstrāde ir jāveic saskaņā ar Veselības tīklu attīstības 
vadlīnijām (tiek izstrādātas Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā 
Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros"), savukārt atbilstoši Līguma 
1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.4.2.apakšpunktam IZPILDĪTĀJAM ir 
pienākums, izstrādājot deinstitucionalizācijas plānu, apzināt un analizēt PASŪTĪTĀJA 
iepirkuma Nr.LPR/2016/2 “Individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās 
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde” rezultātā iegūto informāciju. 
Norādīto informāciju, kas ir nepieciešama deinstitucionalizācijas plāna izstrādei, 
IZPILDĪTĀJS saņēma ar nokavēšanos. Tāpat no Labklājības ministrijas 2017.gada 
2.oktobrī tika saņemti skaidrojumi “Labklājības ministrijas skaidrojums par ERAF 
ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu infrastruktūras attīstībai darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākumā “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai””, kas attiecas un ir 
ņemami vērā deinstitucionalizācijas plāna izstrādes procesā. 
Minētie apstākļi nebija paredzami Līguma noslēgšanas brīdī un būtiski ietekmēja 
deinstitucionalizācijas plāna izstrādes procesu, padarot par neiespējamu tā pabeigšanu 
Līgumā sākotnēji paredzētajos termiņos. 
Līguma 2.1.apakšpunkts paredz, ka Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts Pusēm 
par to rakstveidā vienojoties gadījumā, ja tiek veikti grozījumi Ministru kabineta 
16.06.2015. noteikumos 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”, kas skar attiecīgās atbalstāmās 
darbības īstenošanu. Ņemot vērā, ka 2017.gada 8.decembrī stājās spēkā Ministru 
kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumi Nr.709 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. 
gada 16. jūnija noteikumos 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 
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pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma 
“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”, veikt sekojošos grozījumus Līgumā: 
 
1.1. Aizstāt Līguma 2.1.apakšpunktā ciparus un vārdus “2017.gada 15.decembrim” ar 

cipariem un vārdiem “2018.gada 30.jūnijam”. 
1.2. Aizstāt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 6.5.apakšpunktā ciparus un 

vārdus “2017.gada 15.decembris” ar cipariem un vārdiem “2018.gada 30.jūnijs”. 
 
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā bez izmaiņām. 
3. Šī papildus vienošanās stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama 
daļa. 
4. Šī papildus vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām divos identiskos eksemplāros ar 
vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

5. Pušu rekvizīti 
  

PASŪTĪTĀJS: 

Latgales plānošanas reģions 

Reģ. Nr. 90002181025 
Atbrīvošanas aleja 95,  
Rēzekne, LV-4601 
Banka: Valsts Kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV27TREL921062902600B 

 IZPILDĪTĀJS: 

SIA “Dynamic University” 
Reģ. Nr.40103474815 
K.Barona iela 11- 53, Rīga, LV-1050 
 
Banka: AS “Swedbank” 
Kods: HABALV22 
Konts: LV49HABA0551031766053 

Administrācijas vadītāja 
 
_________________________ 

 Izpilddirektors 
 
_______________________________ 

               /I.Maļina- Tabūne/ 
z.v. 

                     /J.Meirāns/ 
z.v. 

 
 


