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Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas
uzturēšanas deleģējumu
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 (turpmāk – ADTI) 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 pašvaldības 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.183
“Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei”. 2020.gada 28.septembrī
līgums tika pagarināts līdz 2021.gada 9.oktobrim pamatojoties uz domes 2020.gada
22.septembra lēmumu Nr.206 “Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei”.
Ņemot vērā to, ka SIA augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi Ādažu novadā
uztur jau kopš 31.08.2010. un bijušajā Carnikavas novadā kopš 03.02.2012. tika veikta SIA
izvērtēšana, pamatojoties uz VPIL 42.pantu, ADTI pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma

noslēgšanai jaunajā Ādažu administratīvajā teritorijā. Izvērtējot citus pretendentus ir
noskaidrots, ka SIA ir viens no lielākajiem šāda pakalpojuma sniedzējiem ar atbilstošiem
resursiem, kā arī patreizējo, deleģējuma līgumu ietvaros, ir uzkrājis lielu datu apjomu ar
reģistrētiem darbiem, kas pieejami SIA uzturētajā ADTI darbu reģistra sistēmā
https://mdc.fiber.lv un darbojas 24/7 režīmā, pašvaldības pārstāvju sadarbība ar SIA ir
saprotama un konstruktīva kā arī pašvaldībā nav saņemtas sūdzības saistībā ar SIA
pakalpojumiem.
Ņemot vērā augstākminēto kā arī to, lai nepārtrauktu un neapgrūtinātu pakalpojuma saņēmēja
(novada iedzīvotāji un attīstītāji) ar iespējamām problēmām, kuras var rasties pārejas periodā
ir lietderīgi un pakalpojuma saņēmējiem labvēlīgāk rast iespēju turpināt deleģējuma līgumu ar
SIA, ka arī ņemot vērā iepriekš minēto pašvaldība secinājusi, ka iepriekšējās sadarbības
izvērtēšana ir būtiska, jo pašvaldība nodod privātpersonai veikt pašvaldības uzdevumus un
veiksmīga iepriekšējā sadarbība ir apliecinājums, ka uzdevumi tiek pildīti kvalitatīvi.
Pēc informācijas apkopošanas un intervijām, ir veikta SIA izvērtēšana atbilstoši VPIL 42.panta
pirmajai daļai, tai skaitā:
Pieredze – SIA “Mērniecības datu centrs” dibināts 02.06.2006. un ADTI datus uztur jau no
2006.gada. SIA ir pirmais uzņēmums, kas veic ADTI uzturēšanu un pirmā pašvaldība bija
Mārupes novads no 05.07.2006.
Reputācija – SIA ADTI uztur 25 pašvaldībās (pirms ATR 44 novados), tajā skaitā ekonomiski
aktīvajā Rīgas reģionā, kas norāda, ka pašvaldības ir apmierinātas un uzņēmumam ir laba
atpazīstamība un reputācija.
Resursi – SIA ir viens no lielākajiem ADTI datu uzturētājiem Latvijā pēc pašvaldību skaita un
ar lielāko darbinieku skaitu. SIA datus aizsargā ar ugunsmūri un antivīrusu programmatūru, kā
arī veido rezerves kopijas. Visas programmatūras ir licencētas. ADTI informācijas apstrādei
SIA uztur 15 profesionālās grafiskās programmatūras licences – 14 Bentley Powerdraft un 1
Bentley Microstation licence.
Personāla kvalifikācija – Pēc SIA sniegtās informācijas, tā nodarbina 15 darbiniekus, no
kuriem 9 ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība nozarē (5 ir inženiera kvalifikācija), 3 ir
cita augstākā izglītība un 3 vēl nav pabeigta augstākā izglītība (turpina studijas). ADTI darbus
pārbauda un reģistrē darbinieki, kuri atbilst normatīvos noteiktajām izglītības (kvalifikācijas)
prasībām (t.i. Ģeotelpiskās informācijas likuma 10. panta trešās daļas un MK 281 p.77
prasībām).
Citi kritēriji un apsvērumi:
• ADTI datubāzes karšu pārlūks www.topografija.lv darbojas 24/7 režīmā ar kontrolētu
piekļuvi katram lietotājam (arī pašvaldības darbiniekiem). Portālā redzamas arī ielu
sarkanās līnijas un citi darbam nepieciešamie ģeotelpiskās informācijas slāņi (VZD
kadastra dati, VZD adreses, dažādu gadu ortofoto kartes, TAPIS dati utt.) tiešsaistes
režīmā.
• ADTI darbu reģistra sistēmas https://mdc.fiber.lv darbojas 24/7 režīmā. Tā nodrošina,
lai pašvaldības darbinieki piekļūtu mērnieku iesniegtajiem datiem pēc reģistrācijas
identifikācijas numura. Reģistrā dati uzkrāti un sadarbība veidojusies no 31.08.2010.
bij. Ādažu novadam un no 03.02.2012. bij. Carnikavas novadam.
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 uz likuma “Par pašvaldībām” 3.
pantu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto un septīto daļu, VPIL 40., 41., 42., 43.1,
45. un 46.pantu, Finanšu komitejas 21.09.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome
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NOLEMJ:
1. Slēgt deleģēšanas līgumu uz 5 gadiem 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.

Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu ar SIA saskaņā ar pielikumu.

3.

Uzdot Juridiskai un iepirkumu daļai nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai deleģēšanas līguma projektu par ADTI uzturēšanu un izmantošanu.

4.

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

5.

Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks
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