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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2017.gada 26.janvār ī                                                                                         Nr. 10 
                                                                                         prot. Nr.1, 10.§  
 

Par adrešu precizēšanu Bebrenes, Eglaines, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes pagastos 
 

Izskatot Valsts Zemes dienesta 29.11.2016. vēstuli par adrešu datu precizēšanu un izvērtējot 
domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka adrešu reģistra 
datu bāzē dažām adresēm nav precīza informācija: adreses, kurām jābūt lauku teritorijā, atrodas 
ciemos un otrādi – adreses, kurām jābūt ciemos, iekļautas lauku teritorijā; dažas adreses ir ar 
neprecīzu pierakstu un ar vienādiem nosaukumiem; līdz ar to ir jāprecizē Valsts Adrešu reģistra 
dati.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju 
un apdzīvotu vietu likuma 14.pantu, Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas 
noteikumi” 2., 8., 9., 28.-32.. punktiem, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
23.01.2017. atzinumu (prot. Nr.2, 13.A§), ar 15 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, 
Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Pēteris Makaveckis, Vitolds 
Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors 
Jasiņavičs, Kristaps Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     

1. Izslēgt no Bebrenes ciema teritorijas un izveidot ārpus ciema teritorijas šādas adreses: 
„Uzvaras” (103552335), „Uzvaras 1” (104880791), „Robežnieki” (103551253), „Ziediņi” 
(103552288) Bebrenes pag., Ilūkstes nov. 

2. Izslēgt no ārpus ciema teritorijas un iekļaut Bebrenes ciema teritorijā šādas adreses:   
„K ļaviņas” (103550612), „Bērziņi” (103549675), „Kumeliņi” (103550725), „Laumutes 2” 
(105980640), „Robežnieki 1” (105223291), „Ķirši 1” (103550573), „Brīvkalni 2” (105712811), 
„Ķirši 2” (105745392), „Kļavas” (103550532), „Bebrīši” (105473881), „Dzirksteles” 
(105736777),  „Tehnikuma transformators” (106166214), Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov. 

3. Izslēgt no Ilzes ciema teritorijas un izveidot ārpus ciema teritorijas šādas adreses: „Ozoli” 
(103551077), „Zvaigznes” (104880976), „Šalkones” (103553345), Bebrenes pag., Ilūkstes nov. 

4. Main īt adresi no "Kalēji”, Ilze, Bebrenes pag., Ilūkstes nov. (104880943) uz „Pirmie Kalēji” 
(104880943), Bebrenes pag., Ilūkstes nov.  

5. Main īt adresi no „Ozoli” (105980552), Bebrenes pag., Ilūkstes nov. uz „Jaunozoli”, Bebrenes 
pag., Ilūkstes nov..  

6. Izslēgt no ārpus ciema teritorijas un iekļaut Ilzes ciema teritorijā adresi „Grāvmaļi 1” 
(105916544), „Strautiņi 1” (103551710), „Ilzes kultūras nams” (106336108), Ilze, Bebrenes 
pag., Ilūkstes nov. 
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7. Izslēgt no Vitkušku  ciema teritorijas un izveidot ārpus ciema teritorijas šādas adreses: 
„Vilci ņi” (103541347), „Riekstiņi 1” (106530056), „Zālītes 1” (106530064) Eglaines pag. 
Ilūkstes nov. 

8. Main īt adresi no Raiņa iela 19 (102278471), Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov. uz  “Elkšņi”, 
Eglaines pag., Ilūkstes nov. 

9. Main īt adresi no Raiņa iela 12 (101575314), Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov. uz 
“Pieupes”, Eglaines pag., Ilūkstes nov. 

10. Main īt adresi no Raiņa iela 17 (105530993), Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov. uz “Oši”, 
Eglaines pag., Ilūkstes nov. 

11. Izslēgt no ārpus ciema teritorijas un iekļaut Vitkušku  ciema teritorijā adresi „Vilciņi 1” 
(104883797), Vitkuški, Eglaines pag., Ilūkstes nov. 

12. Izslēgt no Dvietes ciema teritorijas un izveidot ārpus ciema teritorijas šādas adreses: 
“Dzenīši” (103583103), “Siliņi” (103584041), “Mietiņi” (103583714), Dvietes pag., Ilūkstes 
nov. 

13. Izslēgt no ārpus ciema teritorijas un iekļaut Dvietes ciema teritorijā adreses “Zvejnieki” 
(103584628), “Bērzlapiņas” (103582817), “V ārtiņi” (103584283), ”Atdzelzošanas stacija” 
(105496056), Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov. 

14. Izslēgt no ārpus ciema teritorijas un iekļaut Doļnajas ciema teritorijā adresi „Zemgale 2” 
(106166070), Doļnaja, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov. 

15.  Izslēgt no ārpus ciema teritorijas un iekļaut Pilskalnes ciema teritorijā adresi “Vāverītes” 
(106210086), “Klēts” (105578777), Pilskalne, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov. 

16. Izslēgt no ārpus ciema teritorijas un iekļaut Šēderes ciema teritorijā adresi „Dzirnavas” 
(104484528), Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov.  

17. Main īt adresi no “Ilūkstes stacija 1” (104867130), Pašuliene, Šēderes pag., Ilūkstes nov. uz 
“Vecā stacija” (104867130), Šēderes pag., Ilūkstes nov. 

18. Izslēgt no Valsts Adrešu reģistra datu bāzes adreses: “Akmen āji 1”  (105396008), Dviete, 
Dvietes pag., Ilūkstes nov., “C īru ļi”  (104484560), Šēderes pag., Ilūkstes nov. 

19. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


