
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv  

 

LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

15.08.2019.                                                                                                    Nr. 270 

                                                                                                                       (protokols Nr. 9, 23.§) 

Par deleģēšanas līgumu slēgšanu 

 

Likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmajā daļā ir uzskaitītas pašvaldību autonomās 

funkcijas un 6.punktā noteikta autonomā funkcija - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā 

arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu Savukārt augstāk minētā panta trešā daļa 

paredz, 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. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes 

uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā 

aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Kā iepriekš minēts – 

pārvaldes uzdevumu, kas izriet no pašvaldību autonomajām funkcijām deleģēšana ir paredzēta 

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta trešajā daļā (līdz ar to tas ir paredzēts ārējā normatīvajā 

aktā), savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumi nav 

attiecināmi uz augstāk minētajiem uzdevumiem. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.panta otrā daļa nosaka, ka deleģējot pārvaldes 

uzdevumu ar līgumu, attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi pilnvarotā persona atrodas tās 

iestādes padotībā, kura slēdz līgumu, savukārt minētā panta sestā daļa nosaka pilnvarotās 

personas pienākumu sniegt informāciju, ko iestāde prasa sakarā ar deleģētā uzdevuma izpildi. 

Līdz ar to deleģēšanas līgumā nepieciešams noteikt privātpersonu pienākumu regulāri sniegt 

informāciju Rugāju novada domei par deleģēto uzdevumu izpildi.  

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar Finanšu komitejas 2019. gada 8. augusta 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 

Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Andris Leons, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS 

– 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību”. Līgumu 

slēgt uz 1 gadu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

16.08.2019.  
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