
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2011.gada 28.aprīlī                                                                    Nr. 5., 30.& 
                                                                       Lēmums Nr. 216 
 

Par adrešu pieš ķiršanu pašvald ības ēkām Dvietes pagast ā 
 
                    

Izskatot Dvietes pagasta pārvaldes 04.04.2011. iesniegumu par adrešu piešķiršanu 
pašvaldības ēkām Dvietes pagastā un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 
saistītos apstākļus, dome konstatēja ka:  
1) pašvaldības ēka „Vecā skola”, kadastra apzīmējums  4454 008 0420 001, pagasta pārvaldes 
ēka, kadastra apzīmējums 4454 008 0387 001, kultūras nams, kadastra apzīmējums 4454 008 
0387 002, katlu māja ar pirti un šķūni, kadastra apzīmējumi 4454 008 0385 001, 002, 004, 
atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes; 
2) pašvaldības ambulances ēka, kadastra apzīmējums 4454 008 0413 001 atrodas uz Dvietes 
Romas Katoļu draudzes zemes īpašuma; 
3) pašvaldības garāžas ēka, kadastra apzīmējums 4454 008 0001 002, atrodas uz Jāņa 
Stapkeviča zemes īpašuma; 
4) lai iereģistrētu šīs ēkas zemesgrāmatā, ir nepieciešams tām piešķirt adreses. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto un attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 21.04.2011. 

atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma” 14. pantu, Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 10., 11., 18.2., 31.2. punktiem, atklāti balsojot ar 14 bals īm 
PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Piešķirt  Ilūkstes novada pašvaldības ēkai adresi: „Muižas ēka”,  Dvietes pagasts, Ilūkstes 

novads, LV-5441, zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 008 0420. 
2. Piešķirt  Ilūkstes novada pašvaldības ēkai adresi: „Pagasta p ārvalde”,  Dvietes pagasts, 

Ilūkstes novads, LV-5441, zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 008 0387. 
3. Piešķirt  Ilūkstes novada pašvaldības ēkai adresi: „Kult ūras nams”,  Dvietes pagasts, 

Ilūkstes novads, LV-5441, zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 008 0387. 
4. Piešķirt  Ilūkstes novada pašvaldības ēkām adresi: „Katlu m āja”,  Dvietes pagasts, Ilūkstes 

novads, LV-5441, zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 008 0385. 
5. Piešķirt  Ilūkstes novada pašvaldības ēkai adresi: „Lauku ambulance”,  Dvietes pagasts, 

Ilūkstes novads, LV-5441, zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 008 0413. 
6. Piešķirt  Ilūkstes novada pašvaldības ēkai adresi: „Centra gar āža”,  Dvietes pagasts, 

Ilūkstes novads, LV-5441, zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 008 0001. 
7. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistrā. 
 
 
Sēdes vadītājs                                             Stefans Rāzna 
 



 
 

 

 
 

 


