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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 27.martā                                                                            Nr. 5 ., 18.& 
                                                                               Lēmums Nr.118  

 
 

Par adrešu pieš ķiršanu un preciz ēšanu Il ūkstes novad ā 
 

 
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 12.03.2013. vēstuli Nr.10-

03/222886-2/4 „Par adrešu datu sakārtošanu” un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 
ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka adrešu reģistra datu bāzē daudzām adresēm 
Ilūkstes novadā nav precīza informācija: adrešu reģistrā ir adreses ar neprecīzu pierakstu un 
adrešu reģistrā ir adreses bez adresācijas objekta, līdz ar to ir jāprecizē Valsts Adrešu reģistra 
dati.  

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 
14. pantu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
2., 10., 11., 31.3., 34. punktiem un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
21.03.2013. sēdes atzinumu, ar 8 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:   

 
1. Piešķirt ēkām adreses:  

1.1 Raiņa iela 1, Eglaine , Eglaines pag., Ilūkstes nov., kadastra apzīmējumi 4456 
007 0091 001-008; 

1.2 „D īķīši”,  Dviete,  Dvietes pag., Ilūkstes nov., kadastra apzīmējumi 4454 008 0413 
004, 011. 
 

2. Preciz ēt ēkām adresi no „Salenieki”, Dvietes pag., uz „Salinieki”,  Dvietes pag. 
(103583964), ēku kadastra apzīmējumi 4454 007 0070 001-004. 

 
3. Preciz ēt ēkām adreses:  

3.1. no „9” Baltmuiža, Eglaines pagasts uz adresi „Baltmuiža 9”, Baltmuiža , Eglaines 
pag., Ilūkstes nov. (103539045), kadastra apzīmējums 4456 004 0201 001; 

3.2. no „5”, Baltmuiža, Eglaines pag. uz adresi „Baltmuiža 5”, Baltmuiža , Eglaines 
pag., Ilūkstes nov. (103539004), kadastra apzīmējums 4456 004 0203; 

3.3. no „7”, Baltmuiža, Eglaines pag. uz adresi „Baltmuiža 7”, Baltmuiža , Eglaines 
pag., Ilūkstes nov. (103539020), kadastra apzīmējums 4456 004 0205. 
 

4. Preciz ēt ēkām adreses : 
4.1. no ”Dzelzceļa kazarma 180.km”, Pašuliene, Šēderes pag. uz ”Dzelzce ļa kazarma 

180.km”, Š ēderes pag., Ilūkstes nov. (104867042), kadastra apzīmējums 4490 001 
0070; 

4.2. no „Jelejas”, Šēderes pag. uz „Ielejas”, Š ēderes pag., Ilūkstes nov. (104866418), 
kadastra apzīmējumi 4490 002 0141 001-003, 005-007. 
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5. Preciz ēt ēkām adresi no „Centrālā 2”, Pilskalnes pagasts uz adresi Centr ālā iela 2 , 
Doļnaja , Pilskalnes pag., Ilūkstes nov. (102285991), kadastra apzīmējums 4480 005 0239 
001-006. 
 

6. Preciz ēt ēkām adresi no „Senči”, Bebrenes pagasts uz adresi „Sējas”, Bebrenes  pag.,  
Ilūkstes nov. (103551702), kadastra apzīmējumi 4444 002 0157 001-004, 007-009. 

 
7. Preciz ēt ēkām adresi no „Kaijas”, Bebrene, Bebrenes pagasts uz adresi „Kaijas”, 

Bebrenes  pag.,  Ilūkstes nov. (104987988), zemes vienības kadastra apzīmējums 4444 004 
0022. 

 
8.  Izslēgt no Valsts Adrešu reģistra datu bāzes šādas adreses:  

8.1. Ilūkstes pils ētā: Br īvības iela 51, Ilūkste (103906710), Br īvības iela 9, Ilūkste 
(103906696), Jēkabpils iela 18 , Ilūkste (103907536), Jēkabpils iela 1A , Ilūkste 
(105474432), Jēkabpils iela 26 , Ilūkste (103907544), Smilšu iela 18 , Ilūkste 
(101571397),Br īvības iela 1A , Ilūkste (105474512), Zemnieku iela 13B , Ilūkste 
(103908400), Jelgavas iela 22C , Ilūkste (105672291); 

8.2. Subates pils ētā: Ilūkstes iela 20 , Subate (103493084), Vanadziņu iela 2 , Subate 
(103493092), Vanadziņu iela 4 , Subate (103493107); 

8.3. Raiņa iela 2 , Eglaine, Eglaines pag. (102278488); „1”, Baltmuiža, Eglaines pag. 
(103538968) ar 26 telpu grupām; 

8.4. „Ievi ņas 1”,  Šēderes pag. (105981851), „Ciemati”,  Šēderes pag. (104867540), 
„Dzeņi 1”,  Šēderes pag. (104866370), „Jelejas”,  Šēderes pag. (104484464), 
„Il ūkstes stacija”, Pašuliene,  Šēderes pag. (104867122), „J āņkalni”,  Šēderes 
pag. (104866442), „Mūrnieki 4”,  Šēderes pag. (104485015); 

8.5. „B ērzga ļi”,  Dvietes pag. (103582794), „Griezes”,  Dvietes pag. (103583208), 
„Nog āzes”,  Dvietes pag. (103583747), „Pute ņi 1”,  Dvietes pag. (105549586); 

8.6. „Parad īzes”,  Pilskalnes pag. (103569270), „Skaidr ītes 2”,  Pilskalnes pag. 
(103569703), „Up ītes 1”,  Pilskalnes pag. (103570048), „Skaistkalni”,  Pilskalnes 
pag., (103569736), „Skaistkalni 1”,  Pilskalnes pag. (103569711), „Centr ālā 2”,  
Pilskalnes pag. (105558152); 

8.7. „R īteri 1”,  Bebrenes pag. (105106026), „Saldumi 1”,  Bebrenes pag. (104995995), 
„Birz ītes”,  Bebrenes pag. (105530526), „Ielejas”,  Bebrenes pag. (105960073), 
„Bleivi”,  Bebrenes pag. (103549763), „Br īvkalni”,  Bebrenes pag. (103549747), 
„Gr āvmalas”,  Bebrenes pag. (103550243), „Jasmi ņi”,  Bebrene, Bebrenes pag. 
(104880687), „Jaunupes”,  Bebrenes pag. (104879748), „Klintis”,  Bebrenes pag. 
(103550700), „Krasti ņi”,  Bebrene, Bebrenes pag. (104880695), „Murene”,  
Bebrenes pag. (103550934), „Savieši”,  Bebrenes pag. (103551317), „Zālīši”,  
Bebrenes pag. (103552095), „Zieme ļnieki”,  Bebrenes pag. (103552142), 
„Censo ņi”,  Bebrenes pag. (104879354), „S īļi”,  Bebrenes pag. (103551647). 

 
9. Lūgt  VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un Valsts Adrešu reģistra informācijas sistēmā. 
 
 
 
Sēdes vadītājs                                                            Stefans Rāzna 
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