
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 22.septembrī                                                                                                 Nr.206 

 

Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei 

Likuma „Par pašvaldībām” 3.pants nosaka, ka pašvaldība nodrošina likumos noteikto 

funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un 

pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 „Saistošie noteikumi 

par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 

informācijas aprites kārtību Ādažu novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) ir noteikta 

kārtība, kādā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par 

aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzturēšana un izsniegšana (turpmāk - pārvaldes 

uzdevums), kā arī nosacījums, ka pārvaldes uzdevumu veic domes deleģēta juridiska persona.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma (VPIL) 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiska 

persona var deleģēt pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt 

efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai 

līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās 

daļas noteikumus. 

Ģeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 13.panta septītā daļa nosaka, ka 

pašvaldībai ir tiesības deleģēt pārvaldes uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu VPIL 

noteiktajā kārtībā, t.i., VPIL 42.panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt 

attiecīgo pārvaldes uzdevumu, turklāt tiek ņemta vērā tās pieredze, reputācija, resursi, 

personāla kvalifikācija un citi kritēriji. 

Likuma 13.panta sestajā daļā noteiktais pārvaldes uzdevums līdz šim tika deleģēts SIA 

„Mērniecības Datu Centrs” (turpmāk - SIA), kas tika izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā 

un ar to tika noslēgts līgums JUR 2014-10/850 (turpmāk – Līgums) uz 3 gadiem. 2018.gada 

1.oktobrī līgums tika pagarināts līdz 2019.gada 9.oktobrim pamatojoties uz domes 2018.gada 

25.septembra lēmumu Nr.220 “Par deleģējuma līguma pagarināšanu augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu”. 2019.gada 4.oktobrī līgums tika pagarināts 

līdz 2020.gada 9.oktobrim pamatojoties uz domes 2019.gada 24.septembra lēmumu Nr.220 

“Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei”. 

SIA iesniedza visas Līgumā noteiktās atskaites par veikto pārvaldes uzdevumu un izmaksām, 

ko segušas privātpersonas saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto pakalpojuma cenrādi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka Līguma darbības laikā SIA kvalitatīvi veica pārvaldes 

uzdevumu, par tās darbību nav saņemtas sūdzības, SIA rīcībā ir nepieciešamie tehniskie 

resursi un personāls pārvaldes uzdevuma pildīšanai, pamatojoties Ģeotelpiskās informācijas 

likuma 13.panta sesto un septīto daļu, VPIL 40., 41., 42., 43.1, 45. un 46.pantu, kā arī domes 

Iepirkumu komisijas 2020.gada 8.septembra lēmumu “Topogrāfiskās informācijas datu bāzes 

uzturēšana” (protokols Nr. 05-30-2020/120-1), Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 



1. Pagarināt līdz 2021.gada 9.oktobrim deleģēšanas līgumu, ar iespēju deleģējumu pārtraukt 

pirms termiņa, ar SIA “Mērniecības Datu Centrs” (reģistrācijas Nr.40003831048) par 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteikto pašvaldības pārvaldes 

uzdevumu - uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi par Ādažu 

novada administratīvo teritoriju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai un veikt iesniegtās informācijas 

pārbaudi, kā arī nodrošināt datubāzes sadarbības spēju ar centrālo datubāzi Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā. 

2. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

sagatavot vienošanās projektu par 1.punktā noteiktā deleģējuma izpildi.  

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 2.punktā minēto vienošanos.  

4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                               M.Sprindžuks 


