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LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 30.aprīlī

Nr.123
(protokols Nr.7, 6.§)

Par licences līguma slēgšanu ar Latvijas
Ģeotelpisko informācijas aģentūru
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, kas nosaka, ka
publiskas personas sadarbojoties var slēgt sadarbības līgumu, 61.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas – publiskas
personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu, likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām
likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt informāciju no valsts iestādēm, 15.panta pirmās daļas
13.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības viena no autonomajām funkcijām ir saskaņā ar attiecīgās
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 14.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka visu veidu teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei valsts un pašvaldību institūcijas bez maksas sniedz nepieciešamo
informāciju, kuru minētās institūcijas sagatavo un uztur par budžeta līdzekļiem, Attīstības
plānošanas sistēmas likuma 10.panta, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības institūcijas atbilstoši
savai kompetencei izstrādā attīstības plānošanas dokumentus pēc savas iniciatīvas, Valmieras
pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.159 ”Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”,
kuri apstiprināti ar Pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu Nr.224 (protokols Nr.9, 2.§),
4.21.punktu, kas cita starpā nosaka, ka par Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto sadarbības
līgumu un deleģēšanas līgumu lemj pašvaldības dome, Latvijas Ģeotelpiskā informācijas
aģentūras sagatavo licences līgumu, Valmieras pilsētas pašvaldības domes pastāvīgo komiteju
kopīgās sēdes 23.04.2020. atzinumu,
Valmieras pilsētas pašvaldības dome, balsojot: PAR – 10 (J.Baiks, R.Gailums, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. slēgt licences līgumu ar darbības termiņu līdz 2023.gada 1.aprīlim ar Latvijas Ģeotelpisko
informācijas aģentūru par ģeotelpisko datu kopu izmantošanas licences saņemšanu un
ģeotelpisko datu kopu (topogrāfiskā karte mērogā 1:10000, topogrāfiskais plāns mērogā
1:2000) iegūšanu un izmantošanu;
2. uzdot Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektorei noslēgt šī lēmuma 1.punktā noteikto
līgumu.
Pielikumā
:

Licences līgums (ar pielikumiem) uz 11 lapām.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

