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Par deleģējuma līguma slēgšanu ar SIA “Mērniecības datu centrs” 

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteikto vietējā 
pašvaldība par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas (turpmāk - ADTI) datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai specifikācijai, veic 
iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā, tāpat pašvaldība nosaka ADTI iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. 

 Pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta septīto daļu pašvaldībai ir 
tiesības deleģēt panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes 
iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiska persona var 
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona 
attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārējo 
normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta 
otrās un trešās daļas noteikumus.  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai 
veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu.  

Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, 
reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.  

Cēsu novada centrālās administrācijas teritorijas (Cēsu pilsēta un Vaives pagasts) ADTI 
informācijas uzturēšanu veic Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvalde.    

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteiktais pārvaldes uzdevums 

Priekuļu, Pārgaujas, Līgatnes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novados tika deleģēts SIA 

“Mērniecības datu centrs”, ar kuru vēl spēkā ir sekojoši deleģējuma līgumi: 2010.gada 16.jūlijā 

noslēgtais līgums par pakalpojumu veikšanu Vecpiebalgas novada pašvaldībā, 2010.gada 21.jūnijā 

noslēgtais līgums par pakalpojuma veikšanu Jaunpiebalgas novada pašvaldībā, 2012.gada 

07.februārī noslēgtais līgums par pakalpojuma sniegšanu Pārgauja novada pašvaldībā. Priekuļu 

novada pašvaldībai un Līgatnes novada pašvaldībai līguma darbības termiņš ir beidzies. Līgumu 

darbības laikā SIA „Mērniecības datu centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu veikusi profesionāli un 

kvalitatīvi, par tās darbību nav saņemtas sūdzības.  

Lai mazinātu administratīvo slogu un veidotu vienotu ADTI datu uzturēšanu un apriti Cēsu 
novadā, ir priekšlikums slēgt  deleģēšanas līgumu par Cēsu novada augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un izmantošanu ar SIA „Mērniecības datu centrs”. 

Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmajā daļā noteikto, ka pārvaldes 
uzdevumu var deleģēt pilnvarotai personai, ja tā attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, tiek veikta 
SIA “Mērniecības datu centrs” pieredzes, reputācijas, resursu, personāla kvalifikācijas un līdzšinējās 
sadarbības izvērtējums (Pielikums Nr.1).  



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta pirmo daļu, 45.panta otro daļu 
un 46. pantu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto un septīto daļu, Finanšu komitejas 
2022.gada 17.marta atzinumu (Protokols  Nr..4), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs 
Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis 
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt deleģējuma līgumu ar SIA “Mērniecības datu centrs”, reģ. Nr. 40003831048, Limbažu 
iela 9-486, Rīga, LV-1005, par Cēsu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
datubāzes uzturēšanu un izmantošanu.  

2. Noteikt deleģējuma līguma termiņu - 1 (viens) gads. 
3. Apstiprināt Deleģējuma līguma projektu (Pielikums Nr.2).  
4. Deleģējuma līgumu slēgt pēc 2022.gada 24.marta Cēsu novada domes saistošo noteikumu 

Nr.9 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” spēkā 
stāšanās. 

5. Par līguma noslēgšanu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 
6. Pēc noslēgšanas līgumu piecu dienu laikā publicēt Cēsu novada pašvaldības mājaslapā 

internetā. 
7. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei. 
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

           
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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