
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 30.maijā                                                                            Nr. 11 ., 13.& 
                                                                               Lēmums Nr.213  

 
Par pastarpin ātās valsts p ārvaldes uzdevuma - viet ējā ģeodēziskā tīkla inform ācijas 

uztur ēšanas dele ģēšanu SIA ”M ērniec ības Datu Centrs” 
 

 
Izskatot SIA ”M ērniec ības Datu Centrs” (turpm āk tekst ā SIA MDC), 

reģ.Nr.40003831048, juridiskā adrese: Sarkandaugavas ielā 26, k-8, Rīgā, LV-1005, 
16.04.2013. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.630-16.04.2013.) ar lūgumu deleģēt 
pašvaldības funkciju - vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas uzturēšanu Ilūkstes novadā, tika 
konstatēts, ka: 
1) saskaņā ar Ministru Kabineta 24.07.2012. noteikumiem Nr.497 „Vietējā ģeodēziskā tīkla 

noteikumi” vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā jānodrošina 
vietējai pašvaldībai; pašvaldībai šobrīd nav pietiekošu resursu (ne finansiālu, ne tehnisku, ne 
arī attiecīgo speciālistu), lai varētu kvalificēti veikt valsts pārvaldes uzdevumu - uzturēt 
vietējā ģeodēziskā tīkla informāciju un veikt ar šo informāciju saistītos pienākumus; 

2) tā kā informācija par ģeodēziskajiem punktiem ietilpst augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas sastāvā un ar SIA MDC 08.07.2010. ir noslēgts Deleģējuma līgums par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības 
vajadzībām, ņemot vērā, ka SIA MDC darbības veids ir datu apstrāde un tās lielo pieredzi 
šāda pārvaldes uzdevuma izpildei, reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus 
kritērijus, tad lietderīgi būtu arī vietējā ģeodēziskā tīkla informācijas uzturēšanu Ilūkstes 
novadā uzticēt SIA MDC; 

3) likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu .. (ielu, 
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana.. ; ..skvēru un zaļo zonu ierīkošana..); 

4) saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt 
zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 

5) savukārt iepriekš minētā likuma 15.panta ceturtā daļa nosaka, 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.  

6)  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska persona var 
deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes 
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Un otrā daļa 
nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai 
līgumu, ja tas paredzēts normatīvajā aktā, ievērojot iepriekš minētā likuma 41. panta otrās 
un trešās daļas noteikumus. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pants 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. 45.pants nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē 
deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.  

7) Pašvaldība ir guvusi pārliecību par to, ka, lai nodrošinātu efektīvāku deleģētā pārvaldes 
uzdevumu veikšanu, ir lietderīgi to deleģēt SIA „MDC” un no deleģētā pārvaldes uzdevuma –
pastarpinātās valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanu pilnvarotā persona var veikt 
efektīvāk un šī darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42.pantā noteiktajiem 
ierobežojumiem, kā arī to, ka Ilūkstes novada pašvaldības tiesības deleģēt pastarpinātās 
valsts pārvaldes uzdevumu - uzturēt vietējā ģeodēziskā tīkla informāciju un veikt ar šo 
informāciju saistītos pienākumus paredz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa, 



secināms, ka Ilūkstes novada domes pastarpinātās valsts pārvaldes uzdevuma (uzturēt 
vietējā ģeodēziskā tīkla informāciju un ar informāciju saistītos pienākumus) deleģēšana ir 
pieļaujama.  

 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvald ībām” 15.panta 

pirm ās da ļas 2.punktu, ceturto da ļu, 21.panta pirm ās da ļas 23.punktu,  Valsts p ārvaldes 
iekārtas likuma 40., 41., 42., 43., 43. 1, 45., 46., 47., 47.1 pantu  un ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 27.05.2013. atzinumu, ar 15 balsīm  par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nol ēma: 
 
1. Deleģēt uz 12 gadiem  SIA „Mērniec ības datu centrs ” (reģ.Nr.40003831048, juridiskā 
adrese: Sarkandaugavas ielā 26 k-8, Rīgā, LV-1005) pastarpin ātās valsts p ārvaldes 
uzdevumu  - uztur ēt viet ējā ģeodēziskā tīkla inform āciju un veikt ar šo inform āciju 
saist ītos pien ākumus Il ūkstes novada administrat īvajā teritorij ā).  
 
2. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu, saskaņā ar pielikumu. 
 
3. Noteikt un uzdot sekojošus deleģēšanas noteikumus SIA „Mērniec ības datu centram ” 
deleģētā pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai:    
 
3.1. operatīvi nodrošināt Pašvaldību ar aktualizētu ģeotelpisko informāciju; 
3.2. sniegt aktuālo informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā tīkla 
punktiem valsts aģentūrai “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”; 
3.3. sniegt aktuālo informāciju par tās administratīvajā teritorijā esošā vietējā ģeodēziskā tīkla 
punktiem mērniecības pakalpojumu sniedzējiem;  
3.4. LR normatīvo aktu ģeotelpiskās informācijas iegūšanas un uzturēšanas jomā ieviest 
deleģētā pārvaldes uzdevuma kvalitatīvu izpildi; 
3.5. savas kompetences ietvaros atbildēt uz Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošo  
iedzīvotāju iesniegumiem, kas saistīti ar šā līguma priekšmetu; 
3.6. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām atbilstoši savai kompetencei. 
 
4. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA „Mērniecības datu centrs” pēc deleģēšanas līguma 
projekta saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.  
 
5. Uzdot Lietvedības nodaļas vadītājai I.Bogdanovai nosūtīt deleģēšanas līguma projektu 
saskaņošanai uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 
 
6. Uzdot Lietvedības nodaļas vadītājai I.Bogdanovai informāciju par pašvaldības deleģētajiem 
pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas 
līguma noslēgšanas dienas publicēt pašvaldības mājaslapā internetā. 
 
Pielikumā:  Deleģēšanas līguma projekts uz 6 lapām 

 
Sēdes vadītājs                                                            Stefans Rāzna 
 

 


