
LĒMUMS 

Paziņojuma publicēšanas datums 31.07.2014. 

www.marupe.lv - sadaļā Publiskie iepirkumi 

Identifikācijas numurs: 

MND 2014/34 

CPV KODS: 77310000-6(zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi) 

Iepirkuma nosaukums: 

„Zālienu pļaušana Mārupes novada teritorijā” 

Iepirkuma veids: 

Pakalpojumi 

Iepirkuma metode: 

Iepirkums izsludināts, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantu, piemērojot atvieglotus 

nosacījumus, kas minēti PIL 8.
2
 panta 16. daļas 2. punktā, jo izpildās Publisko iepirkumu 

likuma (turpmāk – PIL) 63.panta pirmās daļas 3.punktā minētie nosacījumi 

Pasūtītājs: 

Mārupes novada Dome, reģ.Nr. 90000012827, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 

LV-2167. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums. 

Iepirkuma komisijas pamatojums sarunu procedūrai un lēmums: 

1. Saskaņā ar 2014.gada 22.maijā noslēgto līgumu Nr.5-21/274 2014 „Par zālienu pļaušanu 
Mārupes novada teritorijā 2014.gada vasaras sezonā” SIA „Monitorings GJ” jāpļauj zāle 
līguma pielikumā minētajos pašvaldības īpašumos pēc saņemtajiem darba uzdevumiem.  

2. Tā kā SIA „Monitorings GJ” nav spējis izpildīt līguma saistības, Mārupes novada 
pašvaldības īpašumos izveidojās ārkārtas situācija, kas nekavējoties kas ir jārisina.  

3. Lielākajā daļā īpašumu, zāle šajā sezonā nav pļauta un tā ir pāraugusi, izziedējusi un 
nobriedušas nezāļu sēklas. Zāles stiebri nobrieduši un sākuši atmirt, veidojot 
ugunsnedrošu situāciju (kūla). Pāraugušajā zālē ieviešas kaitēkļi, izplatās nezāles un 
veidojas antisanitāri apstākļi. Katra zemes īpašnieka pienākums ir savlaicīgi veikt zemes 
apsaimniekošanas pasākumus un par šo pasākumu (tajā skaitā arī zāles nepļaušanu) 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa septītās nodaļas 51.pantu ir paredzēta 
administratīvā atbildība.  

4. Pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” un saskaņā ar šo noteikumu 
11.punktu noteikusi maksimāli pieļaujamo zāles garumu pašvaldības teritorijās („Zemes 
īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) 
jānodrošina zemes īpašuma sakopšana, savlaicīgi nopļaujot zāli un izcērtot krūmus (celma 
diametrs mazāks par 12 cm). Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, 
sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu 
teritorijās zāles garums apstādījumos nedrīkst pārsniegt 20 cm. Mazsaimniecību teritorijās 
un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā divas reizes sezonā - 
pirmo reizi ne vēlāk kā līdz 15.jūlijam un otro reizi ne vēlāk kā līdz 1.septembrim. Uz 
31.07.2014 vietām pašvaldības īpašumos zāle sasniegusi 70cm līdz 1m. 

5. Pašvaldība šos pasākumus nebija spējīga veikt jo iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā 
pakalpojumu līguma izpildītājs, nepildīja līguma saistības. 29.07.2014 tika parakstīta 
Vienošanās ar iepirkuma MND2014/15 uzvarētāju SIA „Monitorings GJ” par 22.05.2014 
par līguma Nr.5-21/274-2014 pirmstermiņa izbeigšanu. 

6. Tā kā minētajā situācijā izpildās Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 63.panta 
pirmās daļas trešajā punktā minētie nosacījumi (sarunu procedūra iepriekš nepublicējot 
paziņojumu par līgumu, ja pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi 
radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot citu iepirkuma 



procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu), jāveic iepirkums PIL 8.
2 

panta 
sešpadsmitās daļas 2.punktā minētajā kārtībā 

7. Lai nodrošinātu zāles pļaušanu Mārupes novada teritorijā, tika izveidota iepirkuma 
komisija un jauns iepirkums „Zālienu pļaušana Mārupes novada teritorijā (MND2014/34). 
Iepirkuma komisija nolēma uzaicināt uz iepirkuma pārrunām pretendentu, kurš iepirkumā 
MN2014/15 iesniedza nākamo zemāko cenu un kuram ir pieredze šī pakalpojuma 
sniegšanā Mārupes novadā iepriekšējā sezonā.  

8. Izvērtējot pretendenta SIA „Vides pakalpojumu grupa” iesniegto piedāvājumu 
iepirkumam MND2014/15, tas tika atzīts par atbilstošu iepirkuma prasībām un atsaucoties 
uz uzaicinājumu slēgt pakalpojuma līgumu, atkārtoti tika iesniegts finanšu piedāvājums 
sarunu procedūrai (MND2014/34). 

9. Komisija balsojot, nolēma atzīt pretendenta SIA „Vides pakalpojumu grupa”, 
reģ. Nr. 40003244831, Spilves iela 8b, Rīga, LV-1055, tālr:67461592; fakss: 67462693, e-
pasts: info@vpgrupa.lv, iesniegto piedāvājumu par atbilstošu Iepirkuma noteikumu 
prasībām un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta 16 daļu un 63.panta (1) 

daļas trešo punktu, līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam SIA „Vides 
pakalpojumu grupa” par zālienu pļaušanu Mārupes novada teritorijā vienai pļaušanas 
reizei Tehniskajā specifikācijā norādītajos objektos par līguma summu 15 133,62 EUR 
(piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 62 centi) bez PVN un 18 311,68 
ar PVN (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 68 centi). Kopējā paredzamā 
līguma summa līdz 34 498,09 EUR bez PVN un 41 742.69 ar PVN. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 

2014. gada 31.jūlijs. 

Līguma summa bez PVN un darbības termiņš: 

līguma summu vienai pļaušanas reizei 15 133,62 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts 

trīsdesmit trīs euro un 62 centi) bez PVN un 18 311,68 ar PVN (astoņpadsmit tūkstoši trīs 

simti vienpadsmit euro un 68 centi). Kopējā paredzamā līguma summa līdz 34 498,09 EUR 

bez PVN un 41 742.69 ar PVN. 

 

Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības 

termiņš izbeidzas 31.10.2014, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

 

Paziņojumu sagatavoja: 
Ināra Maļinovska 

Tālrunis: 67149860 


