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           Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 
dārzkopības sabiedrībām „Bērziņi-1”, „Bērziņi-2”, „Skujiņas”, „Dārziņi” un 

„Mehanizators” Šēderes  pagastā 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Izskatot Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja  30.05.2011. vēstuli Nr. 2-
04-L/405 par NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām ar statusu – zemes lietojums, 
dome konstatēja ka:  
1) dārzkopības sabiedrībai „Bērziņi-1” ar Šēderes pagasta TDP 20. sasaukuma 8. sesijas 25.03.1992. 
lēmumu bija piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā, kadastra apzīmējums 4490 009 0330 -0,07 ha;  
 2) dārzkopības sabiedrībai „Bērziņi-2” ar Šēderes pagasta TDP 20. sasaukuma 8. sesijas 25.03.1992. 
lēmumu bija piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā - kadastra apzīmējumi 4490 009 0327 - 0,09 ha, 4490 
009 0328 - 0,08 ha un 4490 009 0329 – 0.08 ha;   
3) dārzkopības sabiedrībai „Skujiņas” ar Šēderes pagasta TDP 20. sasaukuma 8. sesijas 25.03.1992. 
lēmumu,  bija piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā - kadastra apzīmējumi 4490 009 0318 - 0,04 ha, 4490 
009 0319 - 0,36 ha, 4490 009 0320 - 0,14 ha, 4490 009 0321 - 0,06 ha;  
4) dārzkopības sabiedrībai „Dārziņi” ar Šēderes pagasta TDP 20. sasaukuma 8. sesijas 25.03.1992. 
lēmumu bija piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā - kadastra apzīmējumi 4490 009 0044 - 0,008 ha un 
4490 009 0336 - 0,10 ha; 
5) dārzkopības sabiedrībai „Mehanizators” ar Šēderes pagasta TDP 20. sasaukuma 8. sesijas 
25.03.1992. lēmumu bija piešķirta zeme pastāvīgā lietošanā, kadastra apzīmējums 4490 009 0338 - 0,05 
ha; 
6) Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālajā nodaļā likumā noteiktā kārtībā un termiņos augstāk 
minētās juridiskās personas nav iesniegušas iesniegumus un nepieciešamos dokumentus, kas ļautu 
iegūt zemi īpašumā, līdz ar to ir jāizbeidz zemes pastāvīgās lietošanas tiesības. 

     Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļu un 
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 3.daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:    

1. Izbeigt  dārzkopības sabiedrībai  „Bērziņi-1” pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi 0,07 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0330, Šēderes pagastā. 

2. Izbeigt  dārzkopības sabiedrībai  „Bērziņi-2” pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi 0,09 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0327, 0,08 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 
009 0328  un 0,08 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0329, Šēderes pagastā. 

3. Izbeigt  dārzkopības sabiedrībai  „Skujiņas” pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi 0,04 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0318, 0,36 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 
009 0319, 0,14 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0320  un 0,06 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 4490 009 0321, Šēderes pagastā. 

4. Izbeigt  dārzkopības sabiedrībai  „Dārziņi” pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi 0,008 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0044, un 0,10 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 
009 0336, Šēderes pagastā. 

5. Izbeigt  dārzkopības sabiedrībai  „Mehanizators” pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemi 0,05 ha 
kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0338, Šēderes pagastā. 

6. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                    Stefans Rāzna 

 
 

 


