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5.pielikums 
 

 
Daugavpils rajona Lielupes baseina apgabala robežu apraksts 

(2003.gada 15.aprīļa MK noteikumi Nr.179, 3.pielikuma fragments)  
 
49-
50 

No mājām “Mednieki” (Dobeles rajona Bēnes pagasts) uz dienvidiem gar 
apdzīvotas vietas Ukri austrumu daļu līdz robežzīmei Nr.0732 (punkts uz 
Latvijas-Lietuvas robežas) 

50-
51 

No robežzīmes Nr.0732 (punkts uz Latvijas-Lietuvas robežas) uz dienvidiem pa 
Latvijas-Lietuvas robežu līdz vietai, kas atrodas 120 m uz dienvidrietumiem no 
mājām “Maizītes” 

51-
52 

No vietas, kas atrodas 120 m uz dienvidrietumiem no mājām “Maizītes”, uz 
ziemeļiem gar Grīntāļu meža austrumu malu līdz vietai, kas atrodas 220 m uz 
ziemeļaustrumiem no mājām “Ciemiņi” (Daugavpils rajona Eglaines pagasts) 

52-
53 

No vietas, kas atrodas 220 m uz ziemeļaustrumiem no mājām “Ciemiņi” 
(Daugavpils rajona Eglaines pagasts), uz ziemeļaustrumiem gar Ķibiņa meža 
austrumu malu līdz mājām “Cīruļi” (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) 

53-
54 

No mājām “Cīruļi” (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) 250 m uz ziemeļiem 
līdz vietai, kas atrodas 230 m uz ziemeļaustrumiem no mājām “Spulgas” 
(Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) 

54-
55 

No vietas, kas atrodas 230 m uz ziemeļaustrumiem no mājām “Spulgas” 
(Daugavpils rajona Bebrenes pagasts), uz ziemeļiem cauri Ilzesciemam līdz 
mājām “Čakstiņi” (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) 

55-
56 

No mājām “Čakstiņi” (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) uz austrumiem līdz 
mājām “Kāvi” (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) 

56-
57 

No mājām “Kāvi” (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) uz ziemeļaustrumiem 
līdz Līčupes iztekai (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) 

57-
58 

No Līčupes iztekas (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) uz dienvidrietumiem 
gar Marinovas meža dienvidu malu līdz mājām “Siliņi” (Daugavpils rajona 
Subates pagasts) 

58-
59 

No mājām “Siliņi” (Daugavpils rajona Subates pagasts) uz ziemeļiem līdz vietai, 
kas atrodas 680 m uz dienvidaustrumiem no mājām “Biltauri” (Daugavpils rajona 
Subates pagasts) 

59-
60 

No vietas, kas atrodas 680 m uz dienvidaustrumiem no mājām “Biltauri” 
(Daugavpils rajona Subates pagasts), uz dienvidrietumiem gar apdzīvotu vietu 
Veldres līdz mājām, kas atrodas 700 m no Lapines upītes ietekas Patmalnieku 
ezerā (Daugavpils rajona Subates pagasts) 

60-
61 

No mājām, kas atrodas 700 m no Lapines upītes ietekas Patmalnieku ezerā 
(Daugavpils rajona Subates pagasts), uz ziemeļrietumiem līdz mājām “Vītoliņi” 
(Jēkabpils rajona Asares pagasts) 

Subates pašvaldības teritorijas plānojums 2007.-2019.g. 
Paskaidrojuma raksts 
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