Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Reģ. Nr. 90000070045
Atklāta konkursa
“Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros”
Identifikācijas Nr. TM 2018/26/NFI

ZIŅOJUMS
2018. gada 15. augustā
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Reģistrācijas numurs: 90000070045
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1536.
2. Iepirkuma priekšmets: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda
vajadzībām iesniegto juridiska, komerciāla, zinātniski tehniska un cita rakstura dokumentu
(neatkarīgi no to veida: rokrakstā, izdrukas, publikācijas vai citā veidā) rakstiskās tulkošanas
pakalpojumu un mutiskās (secīgās un sinhronās) tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu
saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju.
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: TM 2018/26/NFI
4. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2018. gada 20. jūlijā.
5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra 2018. gada 26. jūnija rīkojums Nr.1-1/186 „Par
iepirkuma komisijas izveidošanu atklātam konkursam „Tulkošanas pakalpojumu sniegšana
Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros” (TM 2018/26/NFI).
6. Pretendentiem izvirzītās prasības:
Pretendentiem izvirzītās prasības noteiktas atklāta konkursa nolikuma 2. punktā:
“2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi:
2.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis,
pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt
pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par
vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem
noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas
organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla
uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar
ietekmi,
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecība,
f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

2.1.2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu
parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi
dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku
datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu
aktualizācijas datumā;
2.1.3. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā
darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
2.1.4. Konkursa dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma
komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma
25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un
pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu mazāk ierobežojošiem
pasākumiem;
2.1.5. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai
ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu un šīs priekšrocības nevar novērst ar
mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas
juridiskās personas dalība Konkursa sagatavošanā neierobežo konkurenci;
2.1.6. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros ir pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu
samazinājusi;
2.1.7. pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai
ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par
darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
2.1.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko
iepirkumu likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu
kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
2.1.9. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
2.1.10. Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks
vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
2.1.11. kāds no pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras
iespējām pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
2.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1. punkta izslēgšanas nosacījums:
2.2.1. pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja
līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks
vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar
Tieslietu ministriju noslēgtu iepirkuma līgumu (Tulkošanas pakalpojumu sniegšana), un
tādēļ Tieslietu ministrija ir izmantojusi iepirkuma līgumā paredzētās tiesības vienpusēji
atkāpties no iepirkuma līguma.
2.3. Pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) tulkošanas pakalpojumu (rakstisko un mutisko
pakalpojumu sniegšana vienlaicīgi vienam pakalpojuma saņēmējam) sniegšanā”.
7. Piedāvājumu izvērtēšana:

Piedāvājumu izvērtēšana noteikta atklāta konkursa nolikuma 6. punktā:
“6. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
6.1. Pretendentu atlase:
6.1.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic pārbaudi, lai pārliecinātos, vai
Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
6.1.2. Iepirkuma komisija atstāj bez tālākas izskatīšanas un noraida tos pretendentu
piedāvājumus, kuri nav atbilstoši nolikumā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām.
6.2. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:
6.2.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu;
6.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo;
6.2.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam,
kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas
kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas;
6.2.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā atbilstoši nolikuma prasībām
iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, iepirkuma
komisija pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina
dokumentos ietverto informāciju.
6.3. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēs, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Iepirkuma komisija saimnieciski izdevīgākos piedāvājumu nosaka, aprēķinot izdevīguma
punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa (M - kopējais vērtējums).
M=(D1)+(D2)+(D3).

Nr.

Vērtējamais kritērijs

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

D1.

Finanšu piedāvājuma tabulu "Sinhronā tulkošana" latviešu valodaangļu valoda-latviešu valoda Sinhronās tulkošanas cena (par 2
(diviem) tulkiem) par vienu stundu bez PVN, EUR (A1) un "Secīgā
tulkošana" latviešu valoda-angļu valoda-latviešu valoda Secīgās
tulkošanas cena (1 (vienam) tulkam) par vienu stundu bez PVN, EUR
(B1), un tabulas "Rakstiskā tulkošana" angļu valoda-latviešu valoda
un latviešu valoda- angļu valoda Cena rakstiskai tulkošanai par 1 lpp
bez PVN, EUR (C1+C2)

45

D2.

Finanšu piedāvājuma tabulu "Sinhronā tulkošana" latviešu valodanorvēģu valoda-latviešu valoda Sinhronās tulkošanas cena (par 2
(diviem) tulkiem) par vienu stundu bez PVN, EUR (A2) un "Secīgā
tulkošana" latviešu valoda-norvēģu valoda-latviešu valoda Secīgās
tulkošanas cena (1 (vienam) tulkam) par vienu stundu bez PVN, EUR
(B2), un tabulas "Rakstiskā tulkošana" norvēģu valoda-latviešu
valoda un latviešu valoda- norvēģu valoda Cena rakstiskai tulkošanai
par 1 lpp bez PVN, EUR (C3+C4)

45

D3.

Finanšu piedāvājuma tabulu "Secīgā tulkošana" krievu valoda-angļu
valoda-krievu valoda Secīgās tulkošanas cena (1 (vienam) tulkam)
par vienu stundu bez PVN, EUR (B3)

10

Vērtēšanas metodika
Vislētāko piedāvājumu (A1+B1+C1+C2) (zemākā
cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem
45 punktus.
Pārējiem kritērijs tiek aprēķināts pēc formulas
D1=D1min x45
D1p
kur:
D1min = Zemākā piedāvātā cena (A1+B1+C1+C2)
D1p = Piedāvātā cena (A1+B1+C1+C2).
Vislētāko piedāvājumu (A2+B2+C3+C4) (zemākā
cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem
45 punktus.
Pārējiem kritērijs tiek aprēķināts pēc formulas
D2=D2min x45
D2p
kur:
D2min = Zemākā piedāvātā cena (A2+B2+C3+C4)
D2p = Piedāvātā cena (A2+B2+C3+C4).
Vislētāko piedāvājumu (B3) (zemākā cena) vērtē ar
maksimālo punktu skaitu un tas saņem 10 punktus.
Pārējiem kritērijs tiek aprēķināts pēc formulas
D3=D3min x10
D3p
kur:
D3min = Zemākā piedāvātā cena (B3)
D3p = Piedāvātā cena (B3).

6.5. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas un otrās daļas
1. punktā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram,
atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Publisko
iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā.
6.6. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā izslēgšanas nosacījumi papildus
pretendentam ir attiecināti tikai uz šādām noteiktajām personām:
6.6.1. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu,
pakalpojumu vai piegādes līguma vērtības (attiecināmi Publisko iepirkumu
likuma 42. panta pirmās daļas 2. - 7.punktā minētie nosacījumi);
6.6.2. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība (attiecināmi
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. - 7.punktā minētie
nosacījumi);
6.6.3. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (attiecināmi Publisko iepirkumu
likuma 42. panta pirmās daļas 1. - 7.punktā minētie nosacījumi).
6.7. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1. punkta izslēgšanas nosacījumi papildus
pretendentam ir attiecināti tikai uz šādām noteiktajām personām:
6.7.1. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu,
pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības;
6.7.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
6.8. Pasūtītājs, attiecībā uz tādu pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko
iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz to, tā
valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir
pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma
izpildi. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas kavē līguma izpildi,
tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas Konkursā.
6.9. Nolikuma 6.8. punktā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz pretendenta norādīto
apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, Konkursa dokumentos. Ja
attiecībā uz minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas kavē līguma izpildi,
attiecīgais pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas
Konkursā, ja attiecīgais pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu saskaņā ar kārtību,
kāda noteikta normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā.”

8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2018. gada 10. augusta plkst.14:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu
apakšsistēmā.
9. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:

Nr.p.k.

1.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

SIA „POLYGLOT
tulkojumi”

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

09.08.2018
plkst.16.26

A1 = 78,00
A2 = 90,00
B1 = 39,00
B2 = 49,00
B3 = 39,00
C1 = 7,00
C2 = 7,00
C3 = 14,00
C4 = 14,00

10. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk- EIS), 2018. gada 10. augustā
plkst.14:00.
11. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu iepirkuma, līgumcena, kā arī piedāvājumu
vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
SIA „POLYGLOT
tulkojumi”
(reģ.Nr. 40103497979)

10 000,00

Visu
piešķirto kritēriju
punktu kopsumma

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei

Maksimālais
punktu
īpatsvars

Nr.p.k.

Vērtēšanas kritērijs

D1

Finanšu piedāvājuma tabulu "Sinhronā tulkošana" latviešu valoda-angļu valoda-latviešu
valoda Sinhronās tulkošanas cena (par 2 (diviem) tulkiem) par vienu stundu bez PVN, EUR
(A1) un "Secīgā tulkošana" latviešu valoda-angļu valoda-latviešu valoda Secīgās tulkošanas
cena (1 (vienam) tulkam) par vienu stundu bez PVN, EUR (B1), un tabulas "Rakstiskā
tulkošana" angļu valoda-latviešu valoda un latviešu valoda- angļu valoda Cena rakstiskai
tulkošanai par 1 lpp bez PVN, EUR (C1+C2)

D2

Finanšu piedāvājuma tabulu "Sinhronā tulkošana" latviešu valoda-norvēģu valoda-latviešu
valoda Sinhronās tulkošanas cena (par 2 (diviem) tulkiem) par vienu stundu bez PVN, EUR
(A2) un "Secīgā tulkošana" latviešu valoda-norvēģu valoda-latviešu valoda Secīgās tulkošanas
cena (1 (vienam) tulkam) par vienu stundu bez PVN, EUR (B2), un tabulas "Rakstiskā
tulkošana" norvēģu valoda-latviešu valoda un latviešu valoda- norvēģu valoda Cena rakstiskai
tulkošanai par 1 lpp bez PVN, EUR (C3+C4)

45

D3

Finanšu piedāvājuma tabulu "Secīgā tulkošana" krievu valoda-angļu valoda-krievu valoda
Secīgās tulkošanas cena (1 (vienam) tulkam) par vienu stundu bez PVN, EUR (B3)

10

SIA „POLYGLOT tulkojumi” kopā 100 punkti.

SIA ”POLYGLOT
tulkojumi”
(78+39+7+7)=131.00/131.00*
45=45

45

(90+49+14+14)=167.00/167.0
0*45=45

39.00/39.00*10=10

12. Pamatojums izvirzīto pretendentu atlases prasību objektivitātei un samērīgumam
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr 107 “Iepirkuma procedūru
un metu konkursu norises kartība” 19. punktu, ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens
piegādātājs, iepirkuma komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā
pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
2018. gada 20. jūlijā Tieslietu ministrija izsludināja atklātu konkursu „Tulkošanas
pakalpojumu sniegšana Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros”, ident.Nr. TM 2018/26/NFI
(turpmāk - atklāts konkurss). Atklātā konkursa nolikuma pretendentu atlases prasības ir citētas šī
ziņojuma 6 punktā. 2018. gada 10. augustā tikai viens piegādātājs ir iesniedzis piedāvājumu
atklātā konkursā.
Atklātā konkursa nolikuma pretendentu atlases prasībās 2.1. un 2.2. punktā ir Publisko
iepirkumu likumā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi, savukārt 2.3. punktā tika noteikta
šāda pretendentu atlases prasība: pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) tulkošanas
pakalpojumu (rakstisko un mutisko pakalpojumu sniegšana vienlaicīgi vienam pakalpojuma
saņēmējam) sniegšanā.
Tieslietu ministrija 2018. gada 26. janvārī izsludinātāja iepirkumu “Tulkošanas pakalpojumu
sniegšana Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros”, ident.Nr. TM 2018/05/NFI, kura nolikuma
2.2. punktā tika noteikta šāda pretendentu atlases prasība: “Pretendentam un/vai tā piesaistītai
personai ir pieredze vismaz 2 (divu) tulkošanas pakalpojumu (rakstisko un mutisko) sniegšanā”.
2018. gada 6. februārī iepirkumā “Tulkošanas pakalpojumu sniegšana Norvēģijas finanšu
instrumenta ietvaros”, ident. Nr. TM 2018/05/NFI tika iesniegti trīs piedāvājumi, kur katram
pretendentam bija pieredze 2 (divu) tulkošanas pakalpojumu sniegšanā rakstiskajai un mutiskai
tulkošanai vienlaicīgi vienam pakalpojuma saņēmējam.
Tādejādi ir secināms, ka atklātā konkursa nolikumā izvirzītās pretendentu atlases prasības
ir izvirzītas atbilstoši, kā arī netiek ierobežota pretendenta pieredzes ieguve gados. Saistībā ar
iepriekšminēto izvirzītās pretendentu atlases prasības atklāta konkursā ir objektīvas un
samērīgas.

