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(protokols Nr.13, 11.§)

Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa un
tai piekrītošās zemes platības noteikšanu
nekustamam īpašumam “Mazais Ansis” Kocēnu
pagastā, Valmieras novadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi”, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un SIA “MAZAIS ANSIS”, reģistrācijas
Nr.44103018469, juridiskā adrese “Ansīši”, Rubene, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4227,
valdes priekšsēdētāja Viļņa Vagara 27.09.2021. iesniegumu (Valmieras novada pašvaldībā
saņemts 27.09.2021. un reģistrēts ar Nr.5.3.3.2/21/136) ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi nekustamā īpašuma “Mazais Ansis”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā
nomātai ar apbūves tiesību piešķiršanu zemes vienības daļai 1,5229 ha platībā un atcelt Kocēnu
pagasta padomes 21.12.2006. lēmumu Nr.11 (15.§) “Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un
statusa “Ar nodokli neapliek” atcelšanu”, kā arī Valmieras novada pašvaldības domes pastāvīgo
komiteju kopīgās sēdes 07.10.2021. atzinumu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks,
K.Kļaviņš, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS
– nav, nolemj:

1. noteikt Valmieras novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazais Ansis”, Kocēnu
pagastā, Valmieras novadā, īpašuma kadastra Nr.9664 015 0106, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9664 015 0106 iznomātai daļai 1,5229 ha kopplatībā, kadastra
apzīmējums 9664 015 0106 8002 ar apbūves tiesību piešķiršanu SIA “MAZAIS ANSIS”,
reģistrācijas Nr.44103018469, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve (mērķa kods – 0908) atbilstoši grafiskajam pielikumam;

2. atzīt par spēku zaudējušu Kocēnu pagasta padomes 2006.gada 21.decembra lēmumu Nr.11
(15.§) “Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un statusa “Ar nodokli neapliek” atcelšanu””.
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