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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2014.gada 27.febru ārī                                                                  Nr. 3., 32.& 
                                                                               Lēmums Nr.73 

 
Par adrešu preciz ēšanu un īpašumu nosaukumu pieš ķiršanu Valsts akciju sabiedr ības 

„Latvijas dzelzce ļš” p ārvald ījum ā esošajiem  
īpašumiem Il ūkstes novad ā 

 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” 27.01.2014. vēstuli Nr.DN-6.3.1/83-
2014 „Par adreses un nosaukuma piešķiršanu” un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 
ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka valstij piekritīgās zemes vienības Satiksmes 
Ministrijas personā (zeme zem dzelzceļa un ēkām Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” 
pārvaldījumā) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas 2 
īpašumos: viens Eglaines pagastā, kas sastāv no 3 zemes vienībām un otrs – Šēderes pagastā 
- sastāv no 2 zemes vienībām; VAS „Latvijas dzelzceļš” vēlas atdalīt katru zemes vienību 
atsevišķā īpašumā un nomainīt adreses.  

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. pantu, 
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 6.2., 
8., 12., 30., 31.3. un 34. punktiem, Ministru Kabineta 22.08.2002. noteikumu Nr.294 „Noteikumi 
par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) 
nosaukumu un pasākumu veidošanu un lietošanu” 2. daļas 3. punktu un Ministru kabineta 
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4., 16.1 punktu, 1. un 2. 
pielikumu un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 24.02.2014. atzinumu dotajā 
jautājumā, ar 13 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma: 

1. Sadal īt nekustamo īpašumu „VAS „Latvijas dzelzceļš”, Eglaines pagasts, īpašuma Nr.4456 
007 0216, atsevišķos īpašumos, piešķirt tiem nosaukumus un noteikt  nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā: 

1.1. „Eglaines dzelzceļa stacija”, Eglaines pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējums 
4456 007 0216; 

1.2. „Dzelzceļa Eglaine-Daugavpils 168.-172.km”, Eglaines pagasts, kadastra apzīmējums 
4456 006 0092; 

1.3. „Eglaines dzelzceļa stacija 1”, Eglaines pagasts, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 4456 007 0321.  

2. Sadal īt nekustamo īpašumu „Latvijas dzelzceļš”, Šēderes pagasts, īpašuma Nr.4490 001 
0049, atsevišķos īpašumos, piešķirt tiem nosaukumus un noteikt  nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā: 

2.1. „Ilūkstes stacija”, Šēderes pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējums 4490 001 
0049; 
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2.2. „Dzelzceļa Eglaine-Daugavpils 175.-177.km”, Šēderes pagasts, kadastra apzīmējums 
4490 002 0270.  

3. Nomain īt adresi ēkām no „Eglaines dzelzceļa stacija 1”, Eglaine, Eglaines pagasts uz 
adresi „Eglaines dzelzce ļa stacija”, Eglaine , Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, ēku 
kadastra apzīmējumi 4456 007 0216 025-029; 031. 

4. Izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Eglaines dzelzceļa stacija 1”, Eglaine, Eglaines 
pagasts (kods 104883692). 

 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                                     Stefans Rāzna  
 


