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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

29.04.2021.                               Nr. 121 

                                                                                                                     (protokols Nr. 7, 17.§) 

Par nomas maksas apstiprināšanu un līguma slēgšanu 

 

Rugāju novada dome 2021. gada 9. aprīlī ir saņēmusi elektroniski parakstītu vēstuli no SIA 

"Microlines", kurā tiek lūgts izskatīt iespēju iznomāt SIA “Microlines” vietu elektronisko sakaru 

tīkla iekārtu izvietošanai pašvaldības īpašumā esošajos ūdenstorņos: Rugāju ūdenstornis (papildus 

uzstādot antenu masta konstrukciju), Tikaiņu ūdenstornis, Skujetnieku ūdenstornis. Ūdenstorņos 

plānots izvietot sakaru tīkla antenas un sadales skapi iekārtu izvietošanai, kopējā aizņemtā platība 

katrā īpašumā līdz diviem kvadrātmetriem. 

Likuma “Par pašvaldībām” 62. panta 4) apakšpunkts, nosaka, ka domes priekšsēdētājs, 

domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus. Ņemot vērā 

augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 62. panta 4) apakšpunktu, Rugāju 

novada domes 2013. gada 19. augusta Saistošo noteikumu „Rugāju novada pašvaldības nolikums” 

13.4. punktu, kurš nosaka, ka domes priekšsēdētājs domes vārdā paraksta līgumus un citus 

juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un Finanšu komitejas 2021. gada 27. aprīļa 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, 

Maruta Paidere, PRET – 0, ATTURAS – 1 deputāts Kaspars Duļevskis, Rugāju novada 

dome nolemj: 

1. Slēgt līgumu ar SIA „Microlines” par: 

1.1. būves (ūdenstorņa), kas atrodas nekustamā īpašumā "Rugāju ūdenstornis", Rugājos, 

Rugāju pagastā, Rugāju novadā, atsevišķu nenorobežotas daļas nomu SIA "Microlines" 

elektronisko sakaru tīkla objekta ierīkošanai un ekspluatācijai uz 10 (desmit) gadiem; 

1.2. būves (ūdenstorņa), kas atrodas nekustamā īpašumā "Tikaiņu ūdenstornis", Rugāju 

pagastā, Rugāju novadā, atsevišķu nenorobežotas daļas nomu SIA "Microlines" elektronisko 

sakaru tīkla objekta ierīkošanai un ekspluatācijai uz 10 (desmit) gadiem; 

1.3. būves (ūdenstorņa), kas atrodas nekustamā īpašumā "Skujetnieku ūdenstornis", 

Skujetniekos, Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā, atsevišķu nenorobežotas daļas nomu SIA 

"Microlines" elektronisko sakaru tīkla objekta ierīkošanai un ekspluatācijai uz 10 (desmit) gadiem. 

2. Apstiprināt nomas maksu 60,00 EUR (sešdesmit euro un 00 centi) mēnesī, kā arī 

papildus PVN Latvijas republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 
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