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6.pielikums 
 
 

Daugavpils rajona Daugavas baseina apgabala robežu apraksts 
(2003.gada 15.aprīļa MK noteikumi Nr.179, 6.pielikuma fragments)  

 
 

Nr. 
p.k.

Robežposmu
numurs pēc 

plāna
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

115. 115–116 No mājām "Vītoliņi" (Jēkabpils rajona Asares pagasts) uz 
dienvidaustrumiem līdz vietai, kas atrodas 400 m uz ziemeļiem 
no mājām "Miglāni" (Daugavpils rajona Subates lauku teritorija)

116. 116–117 No vietas, kas atrodas 400 m uz ziemeļiem no mājām "Miglāni" 
(Daugavpils rajona Subates lauku teritorija), uz 
ziemeļaustrumiem līdz vietai, kas atrodas 680 m uz 
dienvidaustrumiem no mājām "Biltauri" (Daugavpils rajona 
Subates lauku teritorija) 

117. 117–118 No vietas, kas atrodas 680 m uz dienvidaustrumiem no mājām 
"Biltauri" (Daugavpils rajona Subates lauku teritorija), uz 
dienvidiem līdz mājām "Siliņi" (Daugavpils rajona Subates 
lauku teritorija) 

118. 118–119 No mājām "Siliņi" (Daugavpils rajona Subates lauku teritorija) 
uz austrumiem pa Marinovas meža dienvidu robežu līdz mājām 
"Čakstiņi" (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) 

119. 119–120 No mājām "Čakstiņi" (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) uz 
dienvidiem cauri Ilzesciemam līdz vietai, kas atrodas 230 m uz 
ziemeļaustrumiem no mājām "Spulgas" (Daugavpils rajona 
Bebrenes pagasts) 

120. 120–121 No vietas, kas atrodas 230 m uz ziemeļaustrumiem no mājām 
"Spulgas" (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts), uz 
dienvidaustrumiem līdz mājām "Cīruļi" (Daugavpils rajona 
Bebrenes pagasts) 

121. 121–122 No mājām "Cīruļi" (Daugavpils rajona Bebrenes pagasts) uz 
dienvidrietumiem gar Cabišku ezera austrumu krastu un Ķibiņa 
meža austrumu malu līdz vietai, kas atrodas 220 m uz 
ziemeļaustrumiem no mājām "Ciemiņi" (Daugavpils rajona 
Eglaines pagasts) 

122. 122–123 No vietas, kas atrodas 220 m uz ziemeļaustrumiem no mājām 
"Ciemiņi" (Daugavpils rajona Eglaines pagasts), uz dienvidiem 
gar Grīntāļu meža austrumu robežu līdz robežzīmei Nr.1405 
(punkts uz Latvijas–Lietuvas robežas) 

123. 123–124 No robežzīmes Nr.1405 (punkts uz Latvijas–Lietuvas robežas) 
uz dienvidiem līdz Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas robežas 
saskares punktam "Ļudvinova" 

Piezīmes. 
1. Robežu aprakstā minētie robežpunkti noteikti, pamatojoties uz teritorijas reljefa 
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augstākajām atzīmēm un izmantojot Valsts zemes dienesta sagatavoto satelītkarti 
mērogā 1 : 50000 ar pieļaujamo precizitātes kļūdu, ne lielāku par 50 metriem. 
2. Daugavas upju baseina apgabalā ietilpst Daugavas baseins no Baltkrievijas robežas 
līdz Aiviekstei ar ūdens saimnieciskā iecirkņa klasifikatora kodu (turpmāk – kods) 43, 
Aiviekstes baseins ar kodu 42, Daugavas baseins no Aiviekstes līdz ietekai Rīgas līcī 
ar kodu 41 un Latvijas teritorijā esošās Veļikajas upes baseina daļa ar kodu 68. 

  

 


	Daugavpils rajona Daugavas baseina apgabala robežu apraksts

