
 

  

Paziņojums par lēmumu 

Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta iepirkumam 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Reģ. Nr. 90000070045 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 

Iepirkums 

„Juridisko pakalpojumu sniegšana” 

Identifikācijas Nr. TM 2015/16 

 

 
1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015. gada 1. jūlijs 

 

2. Pretendentu nosaukums un to piedāvātās līgumcenas:  

Pretendents, reģ. Nr. 
Kopējā piedāvājuma cena bez 

PVN, EUR 

SIA „Constant Solutions 

Reģ. Nr. 40103389858 
190.15 

SIA „Oza” 

Reģ. Nr. 40103490294 
135.00 

Līgums saskaņā ar iepirkuma instrukcijas 1.4.1. punktu tiks slēgts uz 24 (divdesmit 

četriem) mēnešiem, nepārsniedzot līguma kopējo paredzamo summu EUR 43 680,00 

(četrdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 00 centi), tajā skaitā normatīvajos 

aktos noteiktais pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN), jeb EUR 36 099,17 

(trīsdesmit seši tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 17 centi) bez PVN. Līguma darbības 

laikā Pasūtītājam ir tiesības neizmantot visu līguma kopējo summu. 

3. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: 

Iepirkuma instrukcijas 2.3. punkts nosaka, ka: „2.3. Pretendentam un/vai tā piesaistītajai 

personai – ekspertam ir: 

2.3.1. augstākā izglītība tiesību zinātnē, un 

2.3.2. vismaz 1 (viena) gada pieredze starptautisko ģimenes tiesību praktiskā 

piemērošanā (tajā skaitā pušu pārstāvība tiesās un bāriņtiesās), un  

2.3.3. angļu un krievu valodas zināšanas, saskaņā ar "Eiropas kopīgām 

pamatnostādnēm valodu apguvei", katrai valodai zināšanu līmenis vismaz B2, 

un 

2.3.4. pieredze vismaz trīs lietās, kas saistītas ar starptautiskās bērnu nolaupīšanas 

civiltiesiskajiem aspektiem, piemērojot Hāgas 1980. gada 25. oktobra 

konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem 

tiesās vai bāriņtiesās t.i. Starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesisko aspektu 

piemērošana tiesās/bāriņtiesās saistīta ar Hāgas 1980. gada 25. oktobra 

konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, 

2003. gada 27. novembra Padomes Regulas (EK) Nr.2201/2003 par 

jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par 

vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu, Latvijas 

Republikas Civilprocesa likuma 77.1 vai 77.2 nodaļu piemērošanu.  Hāgas 

1980. gada 25. oktobra konvencija paredz mehānismu bērna atgriešanai viņa 

pastāvīgās dzīvesvietas valstī, kā arī – otra vecāka tiesību uz aizgādību un 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp


saskarsmi respektēšanu ar mērķi aizsargāt bērnu no nelabvēlīgās ietekmes, ko 

radījusi viņa nelikumīga aizvešana vai aizturēšana. Konvencija norāda, ka 

tiesas pieņemtais lēmums par bērna atgriešanos nekādā veidā nav uzskatāms 

par nolēmumu, kas nosaka aizgādības un/vai saskarsmes tiesības ar bērnu. Pēc 

būtības minētā konvencija ir t.s. „jurisdikcijas konvencija”, kas nozīmē, to, ka 

tiesai, izvērtējot to, vai prettiesiski aizvests/aizturēts bērns ir vai nav jāatgriež 

viņa pastāvīgās dzīvesvietas valstī, attiecīgi tiek noteikts, kuras valsts 

jurisdikcijā tiks risināts strīds pēc būtības – no aizgādības tiesībām izrietošie 

jautājumi – saskarsmes tiesību izmantošanas kārtība, dzīvesvietas jautājums, 

utt.”.  

Iepirkuma instrukcijas 3.2. punkts nosaka, ka: „Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 

2.3. punktam, pretendents iesniedz piesaistītas personas - eksperta CV, papildus norādot 

konkrēto lietu Nr. un datumus (CV veidojot atbilstoši instrukcijas 4. pielikumā esošajai 

veidlapai).”  

SIA „Oza” piedāvājumā piedāvāto piesaistīto personu – ekspertu CV iekļautā informācija 

neapliecina atbilstību iepirkuma instrukcijas 2.3.4. punkta prasībām, jo piesaistītās 

personas – eksperti nav piedalījušies lietās, kurās piemērots Hāgas konvencijas 

mehānisms un kuras izskatītas atbilstoši Civilprocesa likuma 77. 
1
 vai 77. 

2
 nodaļas 

noteikumiem. SIA „Oza” piedāvājums neatbilst iepirkuma instrukcijas 2.3.4. punkta 

prasībām.  

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma kopējo cenu bez PVN. 

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, un 

pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

SIA „Constant Solutions” kuras piedāvājums atbilst visām iepirkuma instrukcijā 

izvirzītajām prasībām un ir ar kopējo piedāvājuma cenu EUR 190,15 bez PVN.  

 

 


