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1. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
1.1. Pašvaldības attīstības vīzija
Attīstības vīzija ir lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda
teritorijas unikālās vērtības.
Zilupes novada vīzija:
Zilupes novads – Latvijas austrumu vārti starp Eiropu un Krieviju!
Zilupes novads ir ekonomiski aktīvs pierobežas novads ar attīstītu loģistiku, sakoptu
pilsētu un pievilcīgu lauku vidi dzīvošanai, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un
uzņēmējdarbībai.
Novadā ekonomiskajā attīstībā būtiska ir tranzīta loģistika, ņemot vērā tranzīta
apkalpošanas pakalpojumu nepieciešamību Krievijas robežas tuvumā, nozīmīgs ir Zilupes
pilsētas – pierobežas pilsētas statuss. Līdztekus attīstās gan lauksaimniecība, gan
mežsaimniecība.

1.2.Pašvaldības specializācija
Zilupes novada pašvaldības specializāciju iezīmē tādas nozares kā lauksaimniecība,
mežsaimniecība, loģistika un tūrisms.
Lauksaimniecība ir sena tradicionāla nozare novadā, šeit attīstās gan graudkopība, gan
lopkopība.
Mežsaimniecība ir sena nodarbošanās un ņemot vērā meža teritoriju daudzumu novadā,
tā ir izplatīta un perspektīva nozare.
Ņemot vērā novada atrašanos pie Krievijas Federācijas robežas un novadā esošo tranzīta
ceļu un robežkontroles punktu, ir perspektīvi attīstīt ar loģistiku un ar tranzīta apkalpošanu
saistītus pakalpojumus. Perspektīvi attīstīt pakalpojumus, kas saistīti ar tālbraucēju šoferu
apkalpošanu – naktsmītnes, ēstuves, droši automašīnu stāvlaukumi, higiēnas pakalpojumi
(tualetes, dušas), atkritumu savākšana u.tml.
Tūrisms ir nozare, kas jāattīsta perspektīvā, jo novads ir bagāts ar ezeriem, kalniem un
senās vēstures pieminekļiem.

1.3.Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes
Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030.gadam ir noteikti stratēģiskie mērķi
un ilgtermiņa prioritātes. Stratēģiskie mērķi kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un
turpmāko veicamo darbību identificēšanai.
Stratēģiskie mērķi (SM)

Ilgtermiņa prioritātes (IP)

SM1 Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība
SM2 Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika
SM3 Ilgtspējīga vide un teritorija

IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība
IP2 Ekonomikas attīstība
IP3 Ilgtspējīga attīstība
3
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1.4. Vidējā termiņa prioritātes
Vidēja termiņa prioritātes ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu
sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus, specializāciju,
un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, SVID analīzi.
Ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritāšu saskaņotība
Ilgtermiņa prioritātes (IP)

IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība

IP2 Ekonomikas attīstība

IP3 Ilgtspējīga attīstība

Vidēja termiņa prioritātes (VP)
VP1 – Izglītības, kultūras, sporta iestāžu attīstība
VP2 – Sociālās un veselības infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība
VP3 - Darba vietu radīšana
VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana
VP5 - Infrastruktūras attīstība
VP6 - Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem
balstītu tautsaimniecības nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām paaudzēm

Izvirzot vidēja termiņa prioritātes, ir jānodefinē arī vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti,
lai varētu izvērtēt, vai prioritātes ir sasniegtas. Definējot vidējā termiņā sasniedzamos rezultātus,
par pamatu ir ņemta šī brīža situācija un nākotnes redzējums. Ir izvēlēti vairāki sasniedzamie
rezultāti katrā vidēja termiņa prioritātē.
Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
2025.gadā
sasniedzamais
Avots
rezultāts
VP1 – Izglītības, kultūras un sporta iestāžu attīstība
Kultūras iestāžu skaits
2017.
5
Nesamazinās Pašvaldības dati
Bērnu skaits izglītības
2017./
321
Nesamazinās Pašvaldības dati
iestādēs
2018.m.g.
VP2 – Sociālās un veselības infrastruktūras un pakalpojumu attīstība
Trūcīgo personu skaits
2017.
267
Samazinās
Pašvaldības dati
Sociālo darbinieku skaits
2017.
6
Nesamazinās Pašvaldības dati
Aptieku skaits
2017.
1
Nesamazinās Pašvaldības dati
VP3 – Darba vietu radīšana
Nodarbināto skaits
2017.
906
Nesamazinās Valsts ieņēmumu dienests
Ekonomiski aktīvo
2017.
106
Nesamazinās Valsts ieņēmumu dienests
uzņēmumu skaits
Bezdarba līmenis
Nodarbinātības valsts
2017.
22,5%
Samazinās
aģentūra
VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana
Iedzīvotāju skaits
Samazinās ne Pilsonības migrācijas lietu
2017.
3033
vairāk kā 15 % pārvalde
Teritorijas attīstības
Valsts reģionālās attīstības
2016.
-1,673
Palielinās
indekss
aģentūra
VP5 – Infrastruktūras attīstība
Rādītājs

Bāzes
gads

Pašreizējā
vērtība
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Ceļu segums uz
pašvaldības ceļiem un
ielām:

2017.

Asfaltētās
Grantētās
Bez seguma

1,0 %
75%
24 %

Pieaug
Samazinās
Samazinās

Pašvaldības dati

Centralizētās
ūdensapgādes patērētāju
2017.
1800
Pieaug
Pašvaldības dati
skaits
Centralizētās
kanalizācijas sistēmas
2017.
1650
Pieaug
Pašvaldības dati
patērētāju skaits
VP6 – Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām paaudzēm
Kapsētu norādes un datu
2018.
0
Pieaug
Pašvaldības dati
bāzes
Apkalpoto tūristu skaits
2017.
14688
Pieaug
Pašvaldības dati
Tūrisma maršruti
2017.
2
Pieaug
Pašvaldības dati
Informācijas stendu skaits
pie kultūrvēsturiskajiem
2017.
1
Pieaug
Pašvaldības dati
pieminekļiem

1.5. Rīcības virzieni un risināmie uzdevumi
Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai ir noteikti vidējā termiņā risināmie uzdevumi, kas ir
iniciatīvu un rīcību kopums.
Vidēja termiņa prioritāte

Rīcības virzieni (RV)
RV1.1. Izglītības
iestāžu attīstība

VP1 – Izglītības, kultūras
un sporta iestāžu attīstība

RV1.2. Kultūras iestāžu
attīstība

RV 1.3. Sporta
infrastruktūras attīstība
RV2.1. Veselības
aprūpes infrastruktūras
VP2 – Sociālās un veselības un pakalpojumu
attīstība
infrastruktūras un
RV2.2. Sociālo
pakalpojumu attīstība
pakalpojumu un
infrastruktūras
pilnveidošana

VP3 – Darba vietu radīšana

RV3.1. Sadarbības
veicināšana ar novada
uzņēmējiem

Uzdevumi (U)
U1.1.1. Izglītības iestāžu attīstība
U1.1.2. Pedagogu kvalifikācijas celšana
U1.2.1. Uzlabot kultūras iestāžu
infrastruktūru
U1.2.2. Pilnveidot kultūras pakalpojumus
U 1.3.1. Sporta laukumu attīstība
U 1.3.2. Sporta inventāra iegāde
U 2.1.1. Veselības pakalpojumu attīstība
U2.1.2. Veselības infrastruktūras uzlabošana
U2.2.1. Sociālo pakalpojumu pilnveidošana
U2.2.2. Sociālās infrastruktūras attīstība
U3.1.1.Semināru, konsultāciju organizēšana
U3.1.2. Atbalsta sniegšana novada
uzņēmējiem (nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršana, dalība izstādēs,
forumos u.c.)
U3.1.3. Pašvaldības dalība projektos,
uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanai
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RV3.2. Cilvēkresursu
konkurētspējas attīstība

VP4 – Efektīvas pārvaldes
nodrošināšana

RV4.1. Pašvaldības
pārvaldības
efektivitātes uzlabošana
RV 4.2. Saiknes
veicināšana ar NVO,
uzņēmējiem,
jauniešiem
RV5.1. Ceļu
infrastruktūras attīstība

VP5 – Infrastruktūras
attīstība

VP6 – Uz vietējiem dabas
un kultūras resursiem
balstītu tautsaimniecības
nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām
paaudzēm

RV5.2. Tehniskās
infrastruktūras un
komunālās
saimniecības
sakārtošana un attīstība

RV6.1.Dabas resursu
saglabāšanas
veicināšana
RV6.2. Tūrisma
attīstība
RV6.3.
Kultūrvēsturiskā
mantojama saglabāšana
un attīstība

U3.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātības
veicināšana, sadarbojoties ar NVA
U4.1.1. Pilnveidot un regulāri aktualizēt
pašvaldības mājas lapu
U4.1.2. E-pakalpojumu attīstība
U4.1.3. Personas datu aizsardzības sistēmas
izveide
U 4.2.1. Atbalstīt projektu realizēšanā
biedrības un reliģiskās iestādes
U 4.2.2. Ieviest jaunu grantu projektu – jaunu
biznesa ideju attīstībai
U 4.2.3. Jauniešu centra darbības attīstība
U5.1.1. Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu
tehnisko stāvokli
U5.1.2. Uzlabot satiksmes drošību un
organizāciju
U5.2.1. Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības
sistēmas
U5.2.2. Sakārtot un attīstīt kanalizācijas
sistēmas
U5.2.3. Atjaunot komunālās saimniecības
materiāli tehnisko bāzi
U5.2.4. Energoefektivitātes un siltināšanas
pasākumu realizēšana publiskajās ēkās un
daudzdzīvokļu ēkās
U5.2.5. Teritorijas labiekārtošana
U5.2.6. Atkritumu šķirošanas laukumu
izveide
U6.1.1. Dabas objektu sakārtošana
U6.1.2. Ūdenstilpņu apsaimniekošanas
veicināšana
U6.2.1.Jaunu tūrisma produktu izveide
U6.2.2. Tūrisma objektu labiekārtošana
U6.3.1.Kultūrvēsturisko objektu norāžu
izveide
U6.3.2. Kapsētu norāžu sakārtošana, vietu
labiekārtošana, informatīvo zīmju
uzstādīšana

Rīcības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2025.gadam.
Investīciju plāns ir izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2025.gadam.
Gan Rīcības plānu, gan Investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt Attīstības
programmas darbības laikā, ņemot vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo pašvaldības
budžetu.
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2. Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība
Šajā nodaļā apskatīti citu līmeņu plānošanas dokumenti un katra dokumenta svarīgākie
nosacījumi un ieteikumi, kas jāņem vērā pie Zilupes novada attīstības programmas izstrādes, kā
arī pašvaldību, kas robežojas ar Zilupes novada administratīvo teritoriju, plānošanas dokumenti.

2.1.Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS)
Stratēģija parāda valsts un sabiedrības tālākos uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi –
līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām
pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot arvien jaunās iespējās.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 2030.gadam
Latvija neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiņas. Tieši šie
globālie procesi un ar tiem saistītie izaicinājumi kalpoja par izejas punktu stratēģijas izstrādē:
demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās;
globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība;
darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām;
klimata pārmaiņas;
augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība;
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves vides apdraudētība;
demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu
attīstība;
8) globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums;
9) urbanizācija, aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

7
Zilupes novada pašvaldība

Zilupes novada attīstības programma 2019. -2025. gadam

2.1. att. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātes
Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Nacionālais attīstības plāns
Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (NAP 2020) ir valsts galvenais nacionāla
līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidējā termiņa redzējums,
prioritātes un būtiskākie to rīcību virzieni (skat. 2.1.tabulu). Tā vadmotīvs ir Ekonomikas
izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam!. Lai sasniegtu
vadmotīvu, tiek noteiktas trīs prioritātes – “Tautas saimniecības izaugsme”, “Cilvēka
drošumspēja” un “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”. Katrai prioritātei tiek noteikti rīcības virzieni,
to mērķi un rādītāji, lai noteiktu mērķu izpildīšanas pakāpi un novērtētu, cik atbilstoši un efektīvi
ir risinātas identificētās problēmas un novērsti šķēršļi.
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2.1.tabula
Zilupes novada attīstības programmas prioritāšu atbilstība Nacionālajam attīstības
plānam
Nacionālais attīstības plāns 2014
- 2020
Prioritātes, rīcības virzieni

Zilupes novada attīstības programma 2019. – 2025.
Vidēja termina prioritāte

Rīcības virziens

Prioritāte „Tautas saimniecības
izaugsme”
RV „Augstražīga un eksportspējīga VP3 – Darba vietu radīšana
ražošana un starptautiski
konkurētspējīgi pakalpojumi"

RV3.1. Sadarbības veicināšana ar
novada uzņēmējiem

VP3 – Darba vietu radīšana

RV3.1. Sadarbības veicināšana ar
novada uzņēmējiem

RV „Izcila uzņēmējdarbības vide”
RV „Attīstīta pētniecība, inovācija
un augstākā izglītība”
RV „Energoefektivitāte un
enerģijas ražošana”

VP1 – Izglītības, kultūras un RV1.1. Izglītības iestāžu attīstība
sporta iestāžu attīstība
VP5 – Infrastruktūras attīstība

RV5.2. Tehniskās infrastruktūras un
komunālās saimniecības sakārtošana
un attīstība

VP3 – Darba vietu radīšana

RV3.1. Sadarbības veicināšana ar
novada uzņēmējiem

Prioritāte „Cilvēka drošumspēja”

RV „Cienīgs darbs”

RV „Kompetenču attīstība”

RV „Vesels un darbspējīgs
cilvēks”

RV3.2. Cilvēkresursu konkurētspējas
attīstība
VP4 – Efektīvas pārvaldes RV 4.1. Pašvaldības pārvaldības
nodrošināšana
efektivitātes uzlabošana
RV 4.2. Saiknes veicināšana ar
NVO, uzņēmējiem, jauniešiem
VP2 – Sociālās un veselības RV2.1.
Veselības
aprūpes
infrastruktūras
un infrastruktūras un pakalpojumu
pakalpojumu attīstība
attīstība
VP1 – Izglītības, kultūras un RV1.2. Kultūras iestāžu attīstība
sporta iestāžu attīstība

RV „Cilvēku sadarbība, kultūra un
pilsoniskā līdzdalība kā piederības” VP2 – Sociālās un veselības RV2.2. Sociālo pakalpojumu un
infrastruktūras
pakalpojumu attīstība

un infrastruktūras pilnveidošana

Prioritāte „Izaugsmi atbalstošas
teritorijas”
RV „Ekonomiskās aktivitātes
veicināšana reģionos – teritoriju

VP3 – Darba vietu radīšana

RV3.1. Sadarbības veicināšana ar
novada uzņēmējiem
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VP6 – Uz vietējiem dabas un
kultūras resursiem balstītu
tautsaimniecības
nozaru
attīstība un to saglabāšana
nākamajām paaudzēm

potenciāla izmantošana”

RV „Pakalpojumu pieejamība
līdzvērtīgāku darba iespēju un
dzīves apstākļu radīšanai”

VP4 – Efektīvas pārvaldes
nodrošināšana

RV „Dabas un kultūras kapitāla
ilgtspējīga apsaimniekošana”

VP6 – Uz vietējiem dabas un
kultūras resursiem balstītu
tautsaimniecības nozaru
attīstība un to saglabāšana
nākamajām paaudzēm

RV6.1.Dabas resursu saglabāšanas
veicināšana
RV6.3. Kultūrvēsturiskā mantojama
saglabāšana un attīstība
RV 4.1. Pašvaldības pārvaldības
efektivitātes uzlabošana
RV 4.2. Saiknes veicināšana ar
NVO, uzņēmējiem, jauniešiem
RV6.1.Dabas resursu saglabāšanas
veicināšana
RV6.3. Kultūrvēsturiskā mantojama
saglabāšana un attīstība

2.2.Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti
Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp
nacionālā un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem.
Izstrādājot Zilupes novada attīstības programmu, tika izvērtēti Latgales plānošanas
reģionā spēkā esošie plānošanas dokumenti.
Latgales stratēģija 2030
Latgales stratēģija 2030 ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokuments, kas nosaka Latgales reģiona ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes, vienlaikus
iekļaujoties arī Latvijas un Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības politiskajās nostādnēs.
Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 2030.gadam, saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2030 - panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus,
saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu Latgali par pievilcīgu dzīves vidi
arī nākamajām paaudzēm. Latgales vīzija 2030.gadam ir „Gudrā Latgale”. Tā veidota, vērtējot
līdzšinējās tendences, ģeopolitisko situāciju Austrumu pierobežas reģionā, pārtikas, energo un
dabas resursu izmantošanas tendences, sabiedrības attīstības, biznesa, urbanizācijas, izglītības
u.c. tendences Latvijā, Eiropā un plašākā kontekstā, kā arī izvērtējot nākotnes prognozes,
Latgales reģiona stiprās un vājās puses, iespējas, draudus, iekļaujot reģiona vērtības un definējot
reģiona nākotnes vēlamo situāciju, kas ir maksimāli reāla, tātad sasniedzama.
Latgales plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības redzējums ietverts Latgales
programmā 2010.–2017. gadam.
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2.2.tabula
Zilupes novada attīstības programmas atbilstība Latgales programmai
Latgales programma 2010 – 2017

Zilupes novada attīstības programma
2019. – 2025.

Vidēja termiņa prioritātes
Veicināt negatīvo demogrāfisko un migrācija VP2 – Sociālās un veselības infrastruktūras un
procesu apturēšanu un saglabāšanu vismaz pakalpojumu attīstība
320 tūkstošu iedzīvotāju skaitu reģionā
Palielināt
privātā
sektora
īpatsvaru VP3 - Darba vietu radīšana
pievienotās vērtības radīšanā reģionā līdz 76 VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana
% un palielināt augstas pievienotās vērtības VP6 - Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem
īpatsvaru
balstītu tautsaimniecības nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām paaudzēm
Paaugstināt iedzīvotāju ienākumus reģionā, VP3 - Darba vietu radīšana
sasniedzot 40 % no ES vidējās bruto darba VP6 - Uz vietējiem dabas un kultūras resursiem
samaksas līmeņa
balstītu tautsaimniecības nozaru attīstība un to
saglabāšana nākamajām paaudzēm
Darbības programmas – Rīcības virzieni
Latgale ID (programma uzņēmējdarbības
atbalstam)

RV3.1. Sadarbības veicināšana ar novada
uzņēmējiem

Latgale ID: Inkubatoru tīkls

RV3.1. Sadarbības veicināšana ar novada
uzņēmējiem

Latgale ID: Sociālā uzņēmējdarbība
Savienojumi (Transporta un sakaru
programma)
Savienojumi: Latgales informatīvā telpa
Novadu programma
Skola +
Sociāli atbildīgā Latgale
Ezeri (tūrisma un dabas programma)
Zaļā enerģija (nākotnes zināšanu
programma)

RV3.1. Sadarbības veicināšana ar novada
uzņēmējiem
RV4.1. Pašvaldības pārvaldības efektivitātes
uzlabošana
RV5.1. Ceļu infrastruktūras attīstība
RV 4.2. Pašvaldības pārvaldības efektivitātes
uzlabošana
RV 4.2. Pašvaldības pārvaldības efektivitātes
uzlabošana
RV1.1. Izglītības iestāžu sakārtošana
RV2.2. Sociālo pakalpojumu un infrastruktūras
pilnveidošana
RV6.1.Dabas resursu saglabāšanas veicināšana
RV6.1.Dabas resursu saglabāšanas veicināšana
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2.3.Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti
Zilupes novada attīstības programmas 2019.–2025.gadam izstrādē ievērota pēctecība,
izmantoti līdz šim izstrādātie un novada vietējās politikas veidošanas procesā apstiprinātie
Zilupes novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
1) Zilupes novada stratēģija 2030.gadam;
2) Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam;
3) Zilupes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.

2.4.Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti
Zilupes novads robežojas ar bijušā Ludzas rajona Ludzas novadu un bijušā Krāslavas
rajona Dagdas novadu.
Ludzas novadam ar 2018.gada 22.februārī apstiprināta Ludzas novada Attīstības
programma 2018.-2024.gadam. Ludzas novada stratēģija 2030.gadam apstiprināta ar Ludzas
novada domes 2012. gada 27. septembra lēmumu. Ludzas novada Teritorijas plānojums 2013.2024.gadam ir apstiprināti ar Ludzas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu. Ir pieejama
informācija, ka 2016.gadā ir uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde.
Dagdas novadam ar 2012.gada 26.septemrba lēmumu apstiprināta Dagdas novada
Attīstības programma 2013.-2019.gadam. Dagdas novada stratēģija 2030.gadam apstiprināta ar
2012.gadā. Dagdas novadam ir izstrādāts Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam ar 2017.gada
grozījumiem.
Plānojot Zilupes novada attīstību, tiek ņemti vērā kaimiņu pašvaldību plānošanas
dokumenti un kopīgās interešu teritorijas ar pašvaldībām. Pie kopīgo interešu teritorijām ir jāmin
– dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas, to aizsargjoslas, mežu un lauksaimnieciskās teritorijas,
kā arī virszemes ūdens objekti, kā arī ceļu inženierinfrastruktūra.
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