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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 3.jūlijā                                                                                      Nr.KND1-3/19/222 

                                                                                                             (protokols Nr.13,5.§) 
Par veikto iepirkuma procedūru “Vienota mežu apsaimniekošanas pakalpojuma kompleksa 

ieviešana un nodrošināšana” (Nr.ĶND 2018/15) 
 
Noslēdzies iepirkums “Vienota mežu apsaimniekošanas pakalpojuma kompleksa ieviešana 

un nodrošināšana” (Nr.ĶND 2018/15), kurā Ķeguma novada domes Iepirkumu komisija ar 
2019.gada 06.februāra lēmumu Nr.KND3-2.1/19/2 atzinusi par uzvarētāju SIA “Forest Mentor 
Group”. Iepirkumu procedūras rezultāts tika izskatīts un izvērtēts Ķeguma novada domes 
2019.gada 13.marta Finanšu komitejas sēdē un sakarā ar to, ka tika izstrādāta nepilnīga tehniskā 
specifikācija, jo uz iepirkuma procedūras veikšanas brīdi nebija pilnībā apkopota visa informācija 
par Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem mežiem, nav tikušas veiktas 
inventarizācijas visiem pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem mežiem, kas 
kopplatībā ir 143 hektāru platībā un no tiem tikai 18 nekustamajos īpašumos ir tikusi veikta 
inventarizācija, līdz ar to arī nav iespējams izvērtēt vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir 
finansiāli izdevīgākais pašvaldībai, līdz ar to ir šaubas vai tas iepirkums no sākuma līdz beigām ir 
izpildīts tā, lai pašvaldība gūtu labāko un lietderīgāko iespējamo risinājumu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktā noteikto, kas paredz pašvaldību pienākumu izpildot savas funkcijas, racionāli un 
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3., 7.pantu, Publisko iepirkumu likuma 
9.panta piecpadsmitajā daļā noteikto, ka […] Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt 
iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums […], kā arī Ķeguma novada pašvaldības domes 
Finanšu komitejas 2019.gada 3.jūlija atzinumu,  

balsojot „par”- 11 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,  Rita 
Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-2 (Pāvels Kotāns), balsojumā 
nepiedalās Imants Smirnovs, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Atteikt slēgt līgumu ar Iepirkumu komisijas  noteikto uzvarētāju SIA “Forest Mentor 
Group”, reģistrācijas numurs 40103908547, juridiskā adrese Matīsa iela 61-27, Rīga, 
LV-1009, iepirkumā “Vienota mežu apsaimniekošanas pakalpojuma kompleksa 
ieviešana un nodrošināšana” sakarā ar nepilnīgi izstrādāto tehnisko specifikāciju. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu SIA “Forest Mentor Group”, 
Iepirkumu komisijai. 

3. Izpilddirektoram sagatavot informāciju tautsaimniecības un attīstības lietu komitejai 
par turpmāko rīcības plānu pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanā. 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
09.07.2019. 
datums 
 


