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MĒRSRAGA NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.5
Mērsragā,

2020. gada 30. martā

Sēde sasaukta plkst.09.00
Sēde atklāta plkst.09.00
Darba kārtībā:
1. Par domes sēžu un komiteju norisi attālināti;
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu pagarināšanu.
Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle
Piedalās deputāti:
Gvido ERĶIS
Laima VALDEMĀRE
Daiga SKVORCOVA
Juris VENCKUS
Lelde ROZENŠTENGELE
Nepiedalās:
Andris LEITAS– darba dēļ
Ārijs NEILANDS– darba dēļ
Ainārs PUMPURS– darba dēļ
1.
Par domes sēžu un komiteju norisi attālināti
Saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (R. Šiliņš, L. Valdemāre, D. Skvorcova, G.
Erķis, J. Venckus, L. Rozenštengele), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Mērsraga novada Domes komitejas un sēdes notiek attālināti, no lēmuma
pieņemšanas brīža līdz ārkārtējās situācijas spēkā esamībai.
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2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu pagarināšanu
Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli, pašvaldībām ir iespēja pārcelt
uz vēlāku laiku nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) nomaksas termiņus.
Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 3. daļu: “Nekustamā
īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15.
augustā un 15. novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli
var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.”
Visām pašvaldībām 2020. gadā ir iespējas noteikt no likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” atšķirīgus nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, tos
pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros. Minētās tiesības pašvaldība var īstenot gan
pieņemot lēmumu par visiem nodokļa maksātājiem, gan nosakot noteiktas nodokļa
maksātāju kategorijas, kā arī minēto lēmumu publiski ir jādara zināmu nodokļu
maksātājiem, piemēram, publicējot pašvaldības mājas interneta lapā.
Pārceļot NĪN maksājuma termiņus uz vēlāku laiku, tiktu nodrošināta iespēja veikt
NĪN maksājumus par 2020. gadu, tajā skaitā arī uz uzrēķinu par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi par 2019. gadu, bez papildu uzrēķina - bez
nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. punktā paredzēto tiesību
pašvaldībām 2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus,
kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz
vēlāku laiku 2020. gada ietvaros,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (R. Šiliņš, L. Valdemāre, D. Skvorcova, G.
Erķis, J. Venckus, L. Rozenštengele), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
Noteikt, ka Mērsraga novada administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņi ir:
1) Termiņš par 2020. gada I un II ceturksni ir 2020. gada 30. jūnijs;
2) Termiņš par 2020. gada III ceturksni ir 15. augusts;
3) Termiņš par 2020. gada IV ceturksni ir 2020. gada 15. novembris.

Sēdi beidz: plkst. 09.20
Sēdes vadītājs

Roberts Šiliņš

Protokoliste

Madara Brāle
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