
LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

LĒMUMS
Valmierā

2022.gada 31.martā Nr.213
(protokols Nr.7, 3.§)

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar
SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS”

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļa noteic, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.

Saskaņā minētā likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 13.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību un saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes
izmantošanas un apbūves kārtību;

Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa noteic, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums;

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un
trešās daļas noteikumus;

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu privātpersonai jābūt
tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu
privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus
kritērijus;

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa noteic, ka vietējā pašvaldība, lai
nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas
pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas
un pieņemšanas kārtību. Savukārt Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītajā daļā cita
starpā noteikts, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu,
slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.panta pirmo daļu 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.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas
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noteikumus, Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) konstatē un secina:
– līdz šā lēmuma pieņemšanas brīdim ADTI datu bāzi Valmieras novada Valmieras pilsētā,

Mazsalacas pilsētā, Bērzaines pagastā, Brenguļu pagastā, Burtnieku pagastā, Dikļu
pagastā, Ēveles pagastā, Ipiķu pagastā, Jeru pagastā, Jērcēnu pagastā, Kauguru
pagastā, Kocēnu pagastā, Ķoņu pagastā, Lodes pagastā, Matīšu pagastā, Mazsalacas
pagastā, Naukšēnu pagastā, Ramatas pagastā, Rencēnu pagastā, Sēļu pagastā,
Skaņkalnes pagastā, Trikātas pagastā, Vaidavas pagastā, Valmieras pagastā, Vecates
pagastā, Vilpulkas pagastā un Zilākalna pagastā uzturēja SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS”
(reģistrācijas Nr.44103030828, juridiskā adrese: Rīgas iela 45A, Valmiera, Valmieras
novads, lv-4201), bet Strenču pilsētā, Sedas pilsētā, Jērcēnu pagastā un Plāņu pagastā –
sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” (reģistrācijas
Nr.40003831048, juridiskā adrese: Limbažu iela 9-486, Rīga, LV-1005) (turpmāk –
SIA “Mērniecības datu centrs”), pamatojoties uz noslēgtajiem Deleģējuma līgumiem.
Strenču novada līgums Nr.11 ar SIA “Mērniecības datu centrs” par Strenču novada
teritoriju noslēgts 23.07.2010., Kocēnu novada domes līgums par Kocēnu novada teritoriju
noslēgts 09.01.2012., Burtnieku novada pašvaldības līgums Nr.3-21/388 par Burtnieku
novada teritoriju noslēgts 16.09.2010., Beverīnas novada pašvaldības līgums Nr.5-31-3/93
par Beverīnas novada teritoriju noslēgts 15.09.2010., Mazsalacas novada pašvaldības
līgums Nr.2/2011 par Mazsalacas novada teritoriju noslēgts 05.01.2011., Naukšēnu
novada pašvaldības līgums Nr.5-42-6/2012 par Naukšēnu novada teritoriju noslēgts
06.01.2012., Valmieras pilsētas pašvaldības līgums Nr.04-403/2.4.4.8/16/458 par
Valmieras pilsētas teritoriju noslēgts 05.10.2016. (turpmāk – Deleģēšanas līgumi);

– lai Pašvaldība varētu pati uzturēt ADTI datu bāzi, tai būtu nepieciešams specifisks
datorprogrammu un datortehnikas nodrošinājums, kā arī būtu jāalgo darbinieks ar
speciālām zināšanām un pieredzi, kā rezultātā Pašvaldībai būtu nepieciešami gan lieli
kapitālieguldījumi, gan arī būtu jāsedz ikdienas izmaksas šī darba veikšanā;

– plānotie ieņēmumi, ko Pašvaldība varētu iegūt no trešajām personām, sniedzot
pakalpojumus ADTI jomā, ņemot vērā SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS” pieredzi un
informāciju, varētu būt ap 7000 euro gadā;

– ņemot vērā provizoriski aprēķinātos ienākumus un izdevumus, secināms, ka Pašvaldībai
ADTI datu bāzes uzturēšana nebūtu saimnieciski izdevīga un persona, kuras rīcībā jau ir
atbilstošā tehnika un speciālisti, ADTI datu bāzes uzturēšanu varētu veikt efektīvāk;

– veicot cenu aptauju (no 29.12.2021. līdz 07.01.2022.) un salīdzinot SIA “VIDZEMES
MĒRNIEKS” pret trešajām personām piemērotos izcenojumus par ADTI datu bāzes datu
uzturēšanu ar cita aptaujātā ADTI datu bāžu uzturētāja – SIA “Mērniecības datu centrs”
iesniegtajiem izcenojumiem, konstatēts, ka SIA ”VIDZEMES MĒRNIEKS” izcenojumi par
tāda paša veida pakalpojumiem ir vidēji par 10‒15 % zemāki, nekā SIA “Mērniecības datu
centrs” izcenojumi. Ņemot vērā iepriekš minēto, par finansiāli izdevīgāko piedāvājumu
attiecībā uz trešajām personām atzīstams SIA ”VIDZEMES MĒRNIEKS” piedāvājums.
Cenu piedāvājums no trešās aptaujātās juridiskās personas – SIA “ĢeoDati” (reģistrācijas
Nr.41203036694, juridiskā adrese Vasarnīcu iela 16-48, Ventspils, LV-3601) netika
saņemts;

– saskaņā ar SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS” statūtiem tās pamatdarbības veids, cita starpā,
ir datu bāzu un Interneta portālu uzturēšana un ekspluatācija;

– ADTI datubāzes datu uzturēšana labā kvalitātē ir svarīgs faktors, lai ne tikai Pašvaldība,
bet arī inženiertīklu turētāji un projektētāji būtu nodrošināti ar objektīviem datiem.
Nepietiekamā kvalitātē uzturēti dati var kļūt par cēloni finansiāliem zaudējumiem
būvniecības un plānošanas procesos. Pašvaldības un SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS”
veiksmīgo sadarbību apliecina esošās ADTI datu bāzes uzturēšana normatīvajiem aktiem
atbilstošā, labā kvalitātē, jau ilglaicīgā sadarbība ar Valmieras novada ietilpstošajām
bijušajām pašvaldībām un to darbinieku atsauksmes, kuri bijuši atbildīgi par ADTI datiem
un tos izmantojuši.

Ņemot vērā konstatētos faktus un iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 3.pantu, 15.panta 1., 2. un 13.punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta
sesto un septīto daļu, Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju 17.03.2022. atzinumiem,
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Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. ar 2022.gada 1.maiju izbeigt lēmuma preambulā norādītos esošos Deleģēšanas līgumus par
ADTI datubāžu uzturēšanu;

2. slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103030828,
par ADTI datubāzes uzturēšanu no 2022.gada 1.maija;

3. šā lēmuma 2.punktā minēto deleģēšanas līgumu slēgt ar termiņu pieci gadi;
4. uzdot Pašvaldības struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs”

nosūtīt deleģēšanas līguma projektu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas
attīstības ministrijai saskaņošanai;

5. uzdot Pašvaldības izpilddirektoram pēc deleģēšanas līguma projekta saskaņošanas ar
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, noslēgt šā lēmuma
1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu;

6. piecu darba dienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas Pašvaldības
struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs” nodrošināt
deleģēšanas līguma publicēšanu Pašvaldības tīmekļvietnē.

Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 5 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


