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21. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā ir noteikts, ka viena no
pašvaldības autonomajā funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības
procesa tiesiskumu.
Rundāles novada pašvaldībai līdz pat šim brīdim nav nepieciešamās institūcijas, arī
personāla un materiāltehnisko resursu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai
Rundāles novada administratīvajā teritorijā.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka tikai dome
var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas par
to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
2013.gada 5.martā starp Rundāles novada domi un Bauskas novada domi tika
noslēgts Deleģēšanas līgums Nr.17-16./13/61. Minētā līguma termiņš ir 2016.gada
31.janvāris. Minētais līgums tika iesniegts LR Vides reģionālās un attīstības ministrijai
apstiprināšanai. Ministrija norādīja, ka līguma projekts ir jāpapildina atbilstoši Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 46.pantā noteiktajām prasībām. Ar Bauskas novada domes
2014.gada 27.februāra lēmumu (prot.Nr.3, 4.p.) 2.punktu tika noteikts, ka deleģēšanas līgums
ar Rundāles novada pašvaldību noslēdzams līdz 2017.gada 28.februārim. Līdz ar to ir
sagatavots lēmuma projekts un līguma projekts, par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar
Bauskas novada pašvaldību par likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā
noteiktās funkcijas deleģēšanu Bauskas novada pašvaldības Būvvaldei. Lēmuma pielikumā
pievienotais līguma projekts ir papildināts atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pantā
noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļu „Atsevišķu
pārvaldes uzdevumu deleģēšana”, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu,
10.panta pirmo un otro daļu, 15.panta pirmās daļas 14.punktu un 15.panta ceturto daļu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, Būvniecības likuma 7.panta piekto daļu, Rajonu
pašvaldību reorganizācijas likuma 17.pantu, kas nosaka to, ka pēc 2009.gada
31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā rajona pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kartībā sadarbojas ar to
vietējo pašvaldību, kura ir pārņēmusi attiecīgo institūciju,
1. deleģēt Bauskas novada domei Rundāles novada pašvaldības funkciju - nodrošināt
savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

2. noslēgt deleģēšanas līgumu ar Bauskas novada domi par lēmuma 1.punktā
deleģētās funkcijas nodrošināšanu.
3. apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu.
4. noteikt, ka deleģēšanas līgums ar Bauskas novada domi tiek noslēgts līdz
apstiprinātā deleģēšanas līguma saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.
5. noteikt, ka deleģēšanas līgumā noteiktās funkcijas Bauskas novada dome veic līdz
2017.gada 28.februārim.
6. lēmuma izpildi kontrolēt Rundāles novada domes izpilddirektoram Aigaram
Sietiņam.
Pielikumā: Deleģēšanas līguma projekts uz 5 lapas pusēm.
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