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Sabiedriskā apspriešana  
 

Zilupes novada pašvaldība 26.07.2012. pieņēma lēmumu Nr. 13, 5& „Par Zilupes novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai”. Sabiedriskās apspriešanas laiks tika noteikts no 24.10.2012.-06.12.2012.  

Tika ievietotas publikācijas laikrakstos „Latvijas vēstnesis”, „Ludzas Zeme”, kā arī 
pašvaldības mājas lapā – www.zilupe.lv.  

Teritorijas plānojuma 1. redakcija tika ievietota pašvaldības mājas lapā – www.zilupe.lv 
un papīra viedā tā bija pieejama Zilupes pašvaldības domes ēkā.   

Sabiedriskās apspriešanas laikā no 2012.gada 24.oktobra līdz 6.decembrim tika rīkota  
sabiedriskās apspriešanas sanāksme – 22.11.2012. plkst.14.00. 

Sanāksmē piedalījās 16 cilvēki. Tika runāts par Teritorijas plānojuma izstrādi un 
nepieciešamību, kā arī diskutēti daži atsevišķi jautājumi.  
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Publikācijas laikrakstos 
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija 

ZILUPES NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJAS 

2013.-2025.GADAM
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Zilupe,

22.11.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

 

Kas ir teritorijas plānojums?

Teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas 

izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas 

nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai;

Novada attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem 12 gadiem;

Instruments ar kuru tiek realizēta pašvaldības attīstības programma un tajā 

noteiktā telpiskās attīstības vīzija;

Sabiedrības kopējā vienošanos attiecībā uz novada vēlamo telpiskās attīstības politiku. 

Tajā skaidri jānorāda vietas, kur jāattīsta ražošana, kur būs dzīvojamā funkcija, kuras 

būs dabas teritorijas un kā tiks attīstīta transporta infrastruktūra.
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Kāda ir teritorijas plānojuma nozīme Jūsu 
dzīvē?

Zilupes novada teritorijas plānojums 2013-2025 ir dokuments, kurā ietvertās prasības
tiešā veidā attieksies uz Jūsu nekustamo īpašumu.

Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas jebkura juridiska vai fiziska persona plānojot  

veikt kādu no šīm darbībām: 

� uzsākt jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu;

� izstrādāt detalizētus plānojumus jeb tā saucamos detālplānojumus atsevišķām 

pašvaldības teritorijas daļām; 

� uzsākt būvprojektēšanu un būvniecību, kā arī esošo būvju renovāciju, 

rekonstrukciju un restaurāciju;

� uzsākt inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību; 

� veikt teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, rekultivāciju; 

� uzsākt zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā,

būs ikreiz jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu pārbaudīt iecerētās idejas atbilstība 
apstiprinātajam Zilupes novada teritorijas plānojumam 2013-2025.

Pašvaldībai, pieņemot turpmākos lēmumus par novada teritorijas telpisko attīstību, 
obligāti ir jāievēro teritorijas plānojuma prasības.

 

 

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķi un 
uzdevumi

Izvērtēt Zilupes novada teritorijas 

attīstības tendences un iespējas, 

un noteikt to izmantošanai 

nepieciešamās prasības un 

ierobežojumus; 

Nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi 

ikvienam indivīdam un 

sabiedrībai kopumā, saskaņojot 

dažādu personu vēlmes;

Nodrošināt teritorijas racionālu 

izmantošanu , t.i. veicināt 

ekonomisko attīstību un 

vienlaikus saglabāt ekoloģisko 

līdzsvaru, sociālo un kultūrvidi;

Garantētu zemes īpašnieku un 

lietotāju tiesības izmantot un 

attīstīt savu īpašumu vai lietošanā 

nodoto zemi;

 

 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Pārskats par sabiedrisko apspriešanu 

13 

Zilupes novada pašvaldība  

Teritorijas plānojuma sastāvdaļas I

Paskaidrojuma 

raksts;

 

 

Teritorijas plānojuma sastāvdaļas II

Paskaidrojuma raksts

• informācija par teritorijas resursiem, pašreizējās 

izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības 

priekšnoteikumi; 

• teritorijas attīstības mērķi un virzieni; 

• vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu 

aprakstu un pamatojumu.
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Teritorijas plānojuma sastāvdaļas III

Grafiskā daļa - saistoša visiem

• karte, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;

• karte, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, 
nosakot plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un 

satiksmes infrastruktūras izvietojumu, aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama kartes 

mērogā, funkcionālais zonējums:

- Pilsētas, ciemu kartes, mērogs 1:5 000

- Pagastu teritorijas, mērogs 1:10 000 

• topogrāfiskā karte (plāns), kas izmantota vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojuma sagatavošanai; 

 

 

Teritorijas plānojuma sastāvdaļas IV

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi -

TIAN – saistoši visiem

• ietver rakstiski formulētas prasības un 

noteikumus teritorijas izmantošanai katrā 

funkcionālajā zonējumā un visā teritorijā 

kopumā.
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Teritorijas plānojuma sastāvdaļas V 

Pārskats

• pašvaldības lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu, sabiedriskās 

apspriešanas organizēšanu teritorijas plānojuma apstiprināšanu;

• sabiedriskās apspriešanas materiāli;

• ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko 

personu priekšlikumiem un iebildumiem;

• institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

• ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;

• ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību 

augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām;

• cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojuma izstrādei

 

 

Aizsargjoslas I

• Viens no  Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam uzdevumiem ir aizsargjoslu noteikšana. 

• Aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu 

likums un no tā izrietošie normatīvie akti. 

• Zilupes novada teritorijas plānojumā 2013.-

2025.gadam ir noteiktas 4 veidu aizsargjoslas:
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Aizsargjoslas II

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Aizsargjoslu 

galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst cilvēku darbības 

negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas 

aizsargjoslas. 

Ekspluatācijas aizsargjoslas. Aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 

nodrošināt dažāda veida komunikāciju un objektu efektīvu un 

drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. 

Sanitārās aizsargjoslas. Aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 

paaugstinātu sanitāro prasību nodrošināšana. 

Drošības aizsargjoslas. Aizsargjoslu galvenais uzdevums ir 

nodrošināt vides un cilvēku drošību likumā noteikto objektu 

ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu 

objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. 

 

 

Funkcionālais zonējums
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Izmantošanas un apbūves nosacījumi

• Teritorijas, kur apbūve nav galvenais izmantošanas 
veids

• Apbūves teritorijas

Plānotās (atļautās) izmantošanas veidi;

Izmantošanas prasības;

Maksimālais apbūves blīvums un intensitāte;

Minimālais brīvās teritorijas īpatsvars;

Maksimālais būves augstums un būves stāvu skaits;

 

 

Būtiskākās izmaiņas
• Vienoti zemes izmantošanas un apbūves rādītāji visā 

novada teritorijā

• Precizētas ciemu robežas

• Elastīga un daudzveidīga lauku teritoriju izmantošana 

• Iekļauti nosacījumi derīgo izrakteņu ieguves un 

apmežošanas atļaušanai vai aizliegšanai

• Prasības pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko     

objektu saglabāšanai
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Sabiedrības iesaistīšana

Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi tika 

saņemti 46 iesniegumi ar ierosinājumiem:

• Lauksaimniecības zemju apmežošana

• Derīgo izrakteņu ieguve

• Dīķu rakšana

• Saimniecības ēku būvniecība

Indivīda intereses                               Sabiedrības intereses

 

 

Vienīgi uzklausot iedzīvotāju ieceres ir iespējams sagatavot 

teritorijas plānojumu, kas kalpos kā patiess novada attīstības 

stimuls, tāpēc būsim pateicīgi, ja radīsiet iespējas līdzdarboties šī 

nozīmīgā dokumenta tapšanā un sniegt savus ierosinājumus

• Sabiedriskā apspriešana: 24.oktobris - 6.decembris

• Atzinumi no valsts institūcijām 

• Priekšlikumi no iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
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Saņemtie iesniegumi sabiedriskās apspriešanas laikā 
 

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti iesniegumi no juridiskām un fiziskām 
personām, kas tiks ņemti vērā, izstrādājot Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju.  
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Saņemtie institūciju atzinumi sabiedriskās apspriešanas laikā 
Uzsākoties sabiedriskai apspriešanai, tika pieprasīti atzinumi par Teritorijas plānojuma 

1.redakciju no visām darba uzdevumā minētajām institūcijām.  

Saņemtie atzinumi 

Institūcija, atzinuma 
numurs, datums 

Institūcijas atzinums Komentārs par 
iekļaušanu 

Latgales plānošanas 
reģions 
05.12.2012. 
Nr. 2-4.3/672 

Atzinīgi vērtē izstrādāto plānojuma 
redakciju.  
Iesakām izvērtēt iespēju un iekļaut par 
ainavu ceļu – P 52 Zilupe – Šķaune – 
Ezernieki 

 
Ceļš iekļauts kā ainaviski 
nozīmīgs.  

Dagdas novada 
pašvaldība 
13.11.2012. 
Nr. 7-1/12/1134 

Nav iebildumu. - 

VSIA Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie īpašumi 
05.12.2012. 
Nr. 1-4/705 

Norādīt precīzāk ekspluatācijas 
aizsargjoslas. 

Izpildīts.  

Rēzeknes reģionālā 
vides pārvalde 
14.12.2012. 
Nr. 5-9/1025 

Teritorijas plānojuma redakcija ir sagatavota 
atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem. 

- 

a/s Latvenergo 
13.12.2012. 
Nr. 01VL00-13/8119 

Nav iebildumu. - 

Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests Latgales 
reģiona brigādes 
Ludzas daļa 

- - 

Ludzas novada 
pašvaldība 
26.11.2012. 
Nr. 3-7.2/1693 

Nav iebildumu. - 

VAS Latvijas 
dzelzceļš 
03.12.2012. 
Nr. DN-7.2.1/7418-
2012 

Sniedzam pozitīvu atzinumu. - 

SIA Lattelekom Nav iebildumu. - 
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20.11.2012. 
Nr. 17590-1 
a/s Latvijas gāze 
05.12.2012. 
Nr. 27.4-1/4224 

Nav iebildumu. - 

Valsts robežsardze 
Ludzas pārvalde 
04.12.2012. 
Nr. 23/3-1/2623 

Iebildumu un papildinājumu nav. - 

Veselības inspekcija 
06.12.2012. 
Nr. 5.10-15/1668 

Paredzēt pasākumus peldvietu 
labiekārtošanai atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

 

Dabas aizsardzības 
pārvalde 
06.12.2012. 
Nr. 4.8/139/2012-N 

Paskaidrojuma rakstā precizēt 7.1.nodaļu. 
Labot nosaukumu „Grebļukalns”. 
TIAN 4.22.sadaļā ir minēti nosacījumi 
zemes transformācijai. Šāds termins netiek 
lietots, precizēt, nosakot prasības zemes 
lietošanas kategorijas maiņai. 
Norādīt Zilupes novadā esošos dižkokus.  

Precizēts. 
Nosacījumi precizēti. 
Dižkoki norādīti un 
attēloti. 
 

a/s Latvijas valsts 
meži 
03.12.2012. 
Nr. 4.1-1.1-09tb-228-
12-104 

Paskaidrojuma rakstā 60.lpp.rediģēt 3.,4.,5. 
un 6 rindkopu.  
TAIN 
Izslēgt 16.punktu. 
179.punkts – izslēgt konkrēto amata 
nosaukumu. 
260.punktu izteikt šādā redakcijā – Mežu 
teritorijas ir teritorijas, kurās galvenais 
izmantošanas veids ir mežsaimnieciskā 
darbība, vides aizsardzība un teritoriju 
izmantošana rekreācijai. 
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi 
pārcelt pie galvenās izmantošanas. 
Svītrot 266.punktu. 
274.punktu izteikt šādā redakcijā – Mežu 
teritorijās transformāciju drīkst veikt 
saskaņā ar normatīvo aktu kārtību. 
Pārskatīt meža aizsargjoslu ap Zilupes 
pilsētu, ieplānot to Zilupes novada teritorijā. 
a/s Latvijas valsts meži valdījumā esošo 
mežus izdalīt atsevišķi no pārējiem un 
apzīmēt kā M1.  

Labots. 
 
 
16.punkts – precizēts; 
1793 – labots; 
260.- labots; 
Bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguve mežu 
teritorijās netiek noteikta 
kā galvenā izmantošana.  
274.- precizēts; 
Meža aizsargjosla ap 
Zilupes pilsētu noteikta 
Zilupes pilsētas teritorijā. 
Valsts meži izdalīti kā M1 
teritorijas. 

VAS Latvijas valsts 
ceļi 
27.11.2012. 

Paskaidrojuma rakstā – precizēt 3.4.nodaļu. 
Pielikumā vēlams pievienot aktualizētos 
pašvaldības ceļu un ielu sarakstus. 

Precizēts. 
Aizsargjoslas precizētas. 
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Nr. 4.6.3-180 TIAN – precizēt aizsargjoslas. 
Grafiskajā daļā – veikt labojumus saskaņā ar 
pielikumiem.  
Iesakām pašvaldības ceļus, kuru atrašanās 
vieta vizuāli nav atrodama, bet zeme ceļa 
vietā pieder pašvaldībai, kartēs atzīmēt kā 
„ceļa vieta”.  

Ceļi laboti atbilstoši 
pielikumiem.  
 
 

Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 
11.12.2012. 
Nr. 06-11/2579 

Zilupes pilsētā nav uzrādītas aizsardzības 
zonas ap kultūras pieminekļiem. 
Nepareizi norādīti nosaukumi kultūras 
pieminekļiem – labot. 
Kartē nav attēlota kult.piem. Duboviku 
pilskalns aizsardzības zona. 
Nepareizi norādītā atrāšanās vieta dažiem 
arheoloģiskajiem pieminekļiem.  
Koriģēt Pasienas pagasta plānotās 
izmantošanas karti, kur caur arheoloģisko 
pieminekli iet ceļš. Šāda situācija nav 
pieļaujama.  

Aizsargjoslas atliktas. 
Nosaukumi laboti. 
Arheoloģisko kultūras 
pieminekļu atrašanās 
vietas precizētas.  
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