
Zilupes novada Teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija 
pieņemta un nodota sabiedriskajai apspriešanai ar Zilupes novada domes 

2013. gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 4, §3 
„Par Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam 

galīgās redakcijas apstiprināšanu” 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                      

 
SIA „Sustainable Advanced Solutions” 
Reģ. Nr. 40003632200 
Adrese: Kurzemes iela 6-20,  
Tukums, LV-3101 
Tālr.: 29110668, fakss: 66663092 
E-pasts: info@sasolutions.lv 
Mājas lapa: www.sasolutions.lv 
 

 
Zilupes novada pašvaldība  

Reģ. Nr. 90000017383 
Adrese: Raiņa iela13, Zilupe,  

Zilupes novads, LV-5751 
Tālr.: 65707311; fakss: 65707311 

E-pasts: zilupesdome@apollo.lv 
Mājas lapa: www.zilupe.lv 

 

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PL ĀNOJUMS 

2013. – 2025. GADAM 
 

1.SĒJUMS 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

GALĪGĀ REDAKCIJA 

 

 
Zilupes novada domes priekšsēdētājs 
 
 

 Oļegs Agafonovs 
 
 

SIA „Sustainable Advanced Solutions”  
valdes locekle 

 
Ilze Ratniece 

   

 
Rīgā, 2013 

 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Paskaidrojuma raksts 

2 

Zilupes novada pašvaldība  

Saturs 

Ievads ........................................................................................................................................................... 3 
I TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN METODIKA ..................................... 4 
1.Teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumi ............................................................................................... 4 

1.1. Tiesiskais pamats ............................................................................................................................... 4 
1.2. Institūciju nosacījumi un prasības ..................................................................................................... 5 

2. Plānošanas process ................................................................................................................................... 7 
3. Plānošanas dokumentu vadlīnijas ............................................................................................................. 8 

3.1. Nacionālais konteksts ........................................................................................................................ 8 
3.2. Reģionālais konteksts ........................................................................................................................ 9 
3.3. Zilupes novada teritorijas plānojumi ............................................................................................... 10 
3.4. Kopējās interešu teritorijas .............................................................................................................. 11 

II ZILUPES NOVADA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, ATTĪSTĪBAS 
PRIEKŠNOTEIKUMI UN TENDENCES................................................................................................. 12 
4. Novada fiziski ģeogrāfiskais raksturojums ............................................................................................ 12 

4.1. Ģeogrāfiskais novietojums .............................................................................................................. 12 
4.2. Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve .......................................................................................................... 13 
4.3. Ģeotehniskie procesi un derīgie izrakteņi ....................................................................................... 16 
4.4. Ūdens resursi ................................................................................................................................... 18 
4.5. Augsnes īpatnības un ainavas .......................................................................................................... 21 
4.6. Purvu un mežu teritorijas ................................................................................................................ 22 
4.7. Lauksaimniecības teritorijas ............................................................................................................ 24 

5. Novada apdzīvojums .............................................................................................................................. 26 
5.1. Novada vēsturiskā attīstība .............................................................................................................. 26 
5.2. Apdzīvojuma struktūra .................................................................................................................... 29 

6. Tehniskā un satiksmes infrastruktūra ..................................................................................................... 33 
6.1. Ūdensapgāde un notekūdeņu apsaimniekošana ............................................................................... 33 
6.2. Elektroapgāde .................................................................................................................................. 36 
6.3. Sitlumapgāde ................................................................................................................................... 37 
6.4. Gāzes apgāde ................................................................................................................................... 37 
6.5. Autoceļi ........................................................................................................................................... 37 
6.6. Telekomunikācijas........................................................................................................................... 39 

7. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums ................................................................................................. 42 
7.1. Dabas teritorijas un objekti .............................................................................................................. 42 
7.2. Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas ............................................................................................ 43 

8. Novada zemju raksturojums ................................................................................................................... 49 
9. Vides stāvoklis novadā ........................................................................................................................... 52 

9.1. Atmosfēras kvalitāte ........................................................................................................................ 52 
9.2. Ūdens kvalitāte ................................................................................................................................ 52 
9.3. Potenciāli piesārņotās vietas ............................................................................................................ 55 
9.4. Atkritumu apsaimniekošana ............................................................................................................ 56 
9.5. Riska teritorijas................................................................................................................................ 57 

10. Valsts aizsardzības objekti un teritorijas .............................................................................................. 58 
III ZILUPES NOVADA PERSPEKTĪVĀ ATTĪSTĪBA ........................................................................... 59 
11. Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam risinājumi ...................................................................... 59 
12. Teritorijas plānojuma 2013. -2025. gadam risinājumi ......................................................................... 60 
13. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana ..................................................................................... 64 
Pielikumi .................................................................................................................................................... 66 

Pielikumu saraksts .................................................................................................................................. 66 
 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Paskaidrojuma raksts 

3 

Zilupes novada pašvaldība  

Ievads 
Zilupes novads kā jauna administratīvā vienība tika izveidota un sāka savu darbību 

2009.gada 1.jūlij ā. (2002.gadā Zilupes pilsēta apvienojās ar Zaļesjes pagastu, izveidojot Zilupes 
novadu.) 

2009.gada septembra Zilupes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 9 „”Par 
teritorijas plānojumiem” apstiprināšanu”.  

Zilupes novada teritorijas plānojums, sastāv no:  

1) Zilupes novada teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Zilupes novada domes 
27.07.2006. (prot.Nr.11., 1.§) saistošajiem noteikumiem „Zilupes novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2) Lauderu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lauderu pagasta domes 
27.05.2008. (prot.Nr.6., 1.§) saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Lauderu pagasta teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

3) Pasienes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Pasienes pagasta domes 
14.12.2006.. (prot.Nr.12., 1.§) saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Pasienes pagasta 
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Pašvaldībai nepieciešams jauns teritorijas plānojums, kurā būtu, pirmkārt, vienots visai 
teritorijai, ar vienādām prasībām un noteikumiem. Plānojums, kurš būtu par pamatu ilgstošai, 
stabilai novada ekonomiskai attīstībai, nodrošinot novadā esošo resursu izmantošanu. Tādēļ 
Zilupes novada pašvaldība pieņēma lēmumu uzsākt jauna novada Teritorijas plānojuma izstrādi.  

Teritorijas plānojums sastāv no pieciem sējumiem: 
1) Paskaidrojuma raksts; 
2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 
3) Grafiskā daļa; 
4) Pārskats par izstrādi. 

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde” ietvaros. 
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I TERITORIJAS PL ĀNOJUMA IZSTR ĀDES NOSACĪJUMI UN 
METODIKA 

1.Teritorijas pl ānojuma izstrādes nosacījumi 

1.1. Tiesiskais pamats 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu vietējai pašvaldībai, 
pildot savas funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas 
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas 
īstenošanu un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.  

Pašvaldības darbību attīstības un telpiskās plānošanas jomā, kā arī plānošanas dokumentu 
saturu, īpaši, teritorijas plānojuma dokumentu, vistiešākajā veidā ietekmē likumi un citi 
normatīvie dokumenti. Tās nevar realizēt šo darbību, neievērojot normatīvo aktu prasības. 

Savukārt, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu (13.10.2011.), teritorijas 
plānojums ir teritorijas plānošanas dokumentu kopums, kas izstrādāts 12 gadiem un stājies spēkā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šajā dokumentu kopumā atbilstoši plānošanas līmenim un 
plānojuma veidam rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) 
izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. Teritorijas plānojums sniedz 
priekšstatu par pašvaldībā esošajiem resursiem, fiksē šos resursus telpiskajā aspektā, nosaka 
teritorijas izmantošanas nosacījumus un iezīmē perspektīvu. Tas ietver sevī visu veidu apbūves, 
transporta un citu inženierkomunikāciju izvietojumu un attīstību, nosaka teritorijas izmantošanas 
veidus un vides aizsardzības pasākumus. 

Plānošanas procesā tiek apskatītas ļoti dažādas konkrētās pašvaldības sfēras un teritorijas, 
tādējādi teritorijas plānojuma izstrādi un apdzīvotās vietas attīstību nosaka virkne normatīvo 
aktu. 

Latvijas Republikas Satversmes 105.pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un 
ka īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Savukārt Satversmes 115.pants 
nosaka, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli 
un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. 

Pašvaldībām ir jāuzņemas „vidutāja” loma teritorijas attīstības jautājumos. Normatīvajos 
aktos noteikts, ka sabiedrības līdzdalība ir obligāta plānošanas procesa sastāvdaļa. Ikvienai 
fiziskai un juridiskai personai ir tiesības iepazīties ar spēkā esošajiem un sabiedriskajai 
apspriešanai nodotajiem teritorijas plānojumiem, kā arī tās var piedalīties plānojumu 
sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli un iesniegt priekšlikumus. Ikviena 
fiziskā un juridiskā persona ir tiesīga noteiktā termiņā iesniegt rakstveida priekšlikumus un 
atsauksmes par teritorijas plānojumiem un saņemt rakstveida atbildi par tiem. Tieši šā principa 
īstenošana sagādā vislielākās problēmas, jo līdzšinējā prakse liecina, ka parasti sabiedrības 
viedokļa uzklausīšanai piemīt vairāk formāla daba. 

Būvniecības likuma (10.08.1995) 3.pantā noteikts, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā 
apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas 
nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves 
noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi 
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neveic zemes gabala īpašnieks). Saskaņā ar likuma 2.pata 4.daļu izdoti Ministru kabineta 
01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Šie noteikumi nosaka vispārīgas 
prasības un kārtību visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai un 
būvdarbu veikšanai, kā arī būves nojaukšanai. Virkne speciālo normu, kā Ministru kabineta 
03.02.2009. noteikumi Nr.102 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 „Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamie nami”, Ministru kabineta 21.07.2008. noteikumi Nr.567 „Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”, Ministru kabineta 
15.06.1999. noteikumi Nr.241 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 
„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, Ministru kabineta 01.02.2000. noteikumi Nr.38 „Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un citi normatīvi 
reglamentē ēku un būvju projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, ņemot vērā 
konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu.  

Likums „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.) nosaka pašvaldību atbildību par vides 
aizsardzību un dabas resursu izmantošanu. 

Aizsargjoslu likums (05.02.1997.) nosaka aizsargjoslu veidus, to izveidošanas principus 
un īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus tajās ap dabas un tehniskās infrastruktūras 
objektiem. Visu veidu aizsargjoslu konkrētās robežas nosaka teritorijas plānojumos, ievērojot 
teritorijas plānošanas noteikumus un aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ir pieņemta virkne 
Ministru kabineta noteikumu, kas reglamentē prasības konkrētu aizsargjoslu noteikšanai. 
Aizsargjoslu likuma 35.pantā norādīts, ka vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi 
un Ministru kabineta noteikumi, kā arī pašvaldību saistošie noteikumi. 

Plānošanas procesā savstarpēji mijiedarbojas daudzi citi likumi, - Meža likums (2000), 
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (1993), Zvejniecības likums (1995), Par autoceļiem 
(1992), Par kultūras pieminekļu aizsardzību (1992) u.c., tāpat kā Ministru kabineta noteikumi, 
kas ir izdoti uz šo likumu pamata. 

Kopumā vērtējot, plānojuma izstrādes procesu un plānojuma saturu ietekmē apmēram 
150 likumi un Ministru kabineta noteikumi. Normatīvo tiesību aktu apjomam pieaugot, 
plānojuma izstrādes un īstenošanas process kļūst arvien komplicētāks. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka 
likumi un tiem pakārtotie tiesību akti nereti ir pretrunīgi un tādējādi ir apgrūtināta to 
piemērošana. 

Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē teritorijas attīstības un telpiskās 
plānošanas principus, mērķus un uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēģiskie 
dokumenti, kuru ieteiktie telpas veidošanas principi Eiropas telpā ir būtiski katras teritorijas 
telpiskajā plānošanā. Šajos dokumentos par prioritātēm tiek izvirzīts atbalsts ilgtspējīgai un 
līdzsvarotai attīstībai. Tajā pašā laikā starptautiskie dokumenti tiek izmantoti telpiskajā 
plānošanā kā vadlīnijas, izstrādājot dokumentus, kas skar dzīves telpas attīstību. 

1.2. Institūciju nosacījumi un prasības 
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” (07.09.2011. redakcijā) 13.pantā norādītas tās institūcijas, no kurām 
teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaņem nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei un 
atzinumi par izstrādāto plānojumu. Saskaņā ar šiem noteikumiem, Zilupes novada dome 
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16.02.2011. ir nosūtījusi vēstules un pieprasījusi nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei 21 
iestādei.  

Lai noskaidrotu kaimiņu pašvaldību viedokli par Zilupes novada attīstību un iespējamām 
kopīgajām interešu teritorijām un saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (07.09.2011. redakcijā) 18.pantu, Zilupes novada 
dome 11.02.2011. nosūtījusi vēstuli kaimiņu pašvaldībām –Ludzas un Dagdas novadu 
pašvaldībām.   

Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, kā arī kaimiņu pašvaldībām, izstrādātā Zilupes 
novada teritorijas plānojuma 1.redakcija tiek iesniegta izskatīšanai un atzinuma sniegšanai. 
4.sējumā „Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi” ietverti institūciju sniegtie nosacījumi, kas 
tika saņemti, uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, un to apkopojums, piezīmes par iekļaušanu. 
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2. Plānošanas process 
Teritoriju plānošana ir ilgstošs, komplicēts un pēc būtības nepārtraukts process. 

Teritorijas plānojuma saturs ir noteikts normatīvajos aktos - tas sastāv no apraksta daļas, 
vēlamās telpiskās struktūras daļas un saistošās daļas, kā arī plānošanas procesa pārskata daļas. 
Apraksta daļai nodrošina informāciju vēlamās telpiskās struktūras attīstības pamatošanai. 
Vēlamās telpiskās struktūras daļa ir vēlamās telpiskās attīstības vīzijas apraksts, vēlamās 
telpiskās struktūras formulējums un pamatojums. 

Saistošā sadaļa nosaka nepieciešamos pasākumus vēlamās telpiskās struktūras 
sasniegšanai. 

Galaproduktu nedrīkst uzskatīt kā konstantu teritorijas plānojumu plānojamajai teritorijai, 
bet gan drīzāk kā ilgtermiņa vīziju, kas tulkojama ar nepārtrauktu koncepciju virzīšanu un 
pielāgošanu. Tā ir struktūra, kurā var atpazīt ikdienas darbības, attieksmi pret kvalitāti un 
ilgtspēju, un kurā tiek saņemti piedāvājumi un tiek uzrādīta ietekme. 

Telpiskajai plānošanai ir savstarpēji j āsaista sociālās, ekonomiskās un dabas vides jomas, 
kas saistītas ar izmaiņām teritorijas uzbūvē – veselais ir daudz vērtīgāks par tā daļu summu. 
Tādēļ ir vajadzīga saikne, kas aptver visas šīs sastāvdaļas, kas atļauj dažādu sektoru bieži 
pretrunīgās prasības līdzsvarot. 

Plānošana ir jāizmanto kā saskaņots mehānisms, kas ir viena no telpiskās plānošanas 
stiprajām pusēm. 

Telpiski konflikti regulāri rodas tādās attīstības teritorijās, kas ir pievilcīgas dažādām 
iedzīvotāju interešu grupām. Ir jāpieņem daudzi svarīgi telpiski lēmumi, kas ir pietiekami 
sarežģīti daudzo ieinteresēto pušu dēļ, kuras katra vēlas apmierināt savas intereses.  

Telpiskās plānošanas mērķis ir sasniegt funkcionēt spējīgu un saistošu telpisku struktūru, 
kas nodrošinātu kvalitāti un ilgtspējību. 

Lai izstrādātu vēlamo novada attīstības modeli, tika izmantoti visdažādākie darba 
paņēmieni. Telpiskajai plānošanai piemīt dažas īpatnības - tai ir jālīdzsvaro visbiežāk 
konfliktējošās dažādu grupu vajadzības, kā, piemēram, pašvaldības, zemes īpašnieku, uzņēmēju, 
attīstības plānotāju un citu grupu vajadzības jeb uzskatus, izmantojot pārrunu un kompromisu 
metodi. Tai ir jābūt saskaņotai savā pieejā, kā arī jābūt reālai, stratēģiskai un elastīgai. 

Būtiska telpiskās plānošanas sastāvdaļa ir teritorijas konteksta izpratne, kura robežās ir 
jāizveido telpiskais plānojums.  

Teritorijas plānojums ir teritorijas plānošanas procesa gala produkts un paliek spēkā 
noteiktu laika periodu (līdz 12 gadiem). Tādēļ arī process ir tas, kas veido plānojuma saturu. Tas 
ir process, kur notiek vēlamās telpiskās struktūras izstrāde, un ko ir iespējams panākt ar 
sazināšanās, diskusiju, pārrunu un lēmumu pieņemšanas palīdzību. 

Plānošanas process sastāv no vairākiem soļiem: izpēte, plānošana un īstenošana.  

Izpētes un plānošanas posms nav savstarpēji strikti nodalāms, jo paralēli izpētei 
nepārtraukti tiek domāts par plānoto situāciju, savukārt, plānošanas posmā izkristalizējas, kādas 
vēl izpētes un materiāli ir darbam nepieciešami. 
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3. Plānošanas dokumentu vadlīnijas 

3.1. Nacionālais konteksts  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030) 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.  

 

3.1. att. Latvijas ilgtspēj īgas attīstības stratēģijas priorit ātes 
Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

„Latvija 2030” 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:  

1) demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās;  
2) globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība;  
3) darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām;  
4) klimata pārmaiņas;  
5) augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība;  
6) bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves vides apdraudētība;  
7) demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu 

attīstība;  
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8) globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums; 
9) urbanizācija, aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās. 

Nacionālais attīstības plāns 2007.- 2013.gadam 

Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas 
plānošanas dokuments, kurā analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteikti reģionālās 
attīstības mērķi un prioritātes, atbalsta pasākumi noteikto mērķu īstenošanai un izpildei 
nepieciešamie finanšu līdzekļi. Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam ir plānošanas 
dokuments, kas nosaka Latvija galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības 
svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāk mērķi. Nacionālā attīstības plāna stratēģiskais mērķis: 
Izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai.  

Nacionālajā attīstības plānā ir definēti astoņi valsts izaugsmes priekšnosacījumi: 

1) Izaugsme reģionos; 
2) Iekļaujošs un noturošs darba tirgus; 
3) Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā; 
4) Droša, pilsoniska un saliedēta sabiedrība; 
5) Moderna infrastruktūra un pakalpojumi; 
6) Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija; 
7) Pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa; 
8) Laba pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas nodrošinājums. 

3.2. Reģionālais konteksts 
Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp 

nacionāla un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem. 

Latgales stratēģija 2030.gadam 

Latgales stratēģija 2030.gadam ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 
plānošanas dokuments. 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 un draudus un iekļaujot reģiona vērtības un definējot reģiona 
nākotnes vēlamo situāciju, kas ir maksimāli reāla, tātad sasniedzama. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un attīstības vīziju, definēti četri stratēģiskie virzieni jeb 
ilgtermiņa prioritātes, kas ir pamats saskaņotām darbībām un projektiem, un ietvars finansējuma 
piesaistei: Prasmes, Efektīvi uzņēmumi, Gudra pārvaldība un Savienojumi. Zemāk tabulā 
parādīts Zilupes novada attīstības programmas ilgtermiņa prioritāšu un Latgales stratēģijas 
ilgtermiņa prioritāšu saistība. 
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Latgales reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam 

Latgales reģiona teritorijas plānojumā noteiktie vispārējie Latgales reģiona attīstības 
virzieni: 

� ekonomikas attīstība un konkurētspējas veicināšana; 
� cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana; 
� infrastruktūras attīstība; 
� vides kvalitātes uzlabošana un kultūrvides saglabāšana. 

Latgales reģiona teritorijas plānojums sastāv no vairākiem dokumentiem: 
� Reģiona telpiskās struktūras apraksts; 
� Latgales plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva; 
� Teritorijas plānojuma vadlīnijas; 
� Vides stāvokļa pārskats; 
� Grafiskā daļa. 

Galvenie divi dokumenti, kas ņemti vērā, izstrādājos Zilupes novada teritorijas 
plānojumu, ir Teritorijas plānojuma vadlīnijas un Grafiskā daļa.  

Latgales reģiona teritorijas plānojumā noteiktas vispārīgas prasības attīstības plānošanai, 
Zilupes novada teritorijas plānojumā tiek saglabātas esošās inženierinfrastruktūras dzīslas, tiek 
paredzēta racionāla zemes un dabas resursu izmantošana; ir ņemtas vērā prasības lauku 
apdzīvotu vietu plānošanai, iespēju robežās paredzēta transporta infrastruktūras attīstība, 
inženierinfrastruktūru attīstība un esošo saglābšana; kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 
saglabāšana. Tiek ņemtas vērā arī minimālās nesadalāmās teritoriju platības, attēlotas problēmu 
un riska teritorijas.  

3.3. Zilupes novada teritorijas plānojumi 
Zilupes novadā ir 4 vietējās pašvaldības. Visās novada vietējās pašvaldībās ir izstrādāti 

plānošanas dokumenti: attīstības programmas un teritorijas plānojumi.  

Zilupes novads kā jauna administratīvā vienība tika izveidota un sāka savu darbību 
2009.gada 1.jūlij ā. (2002.gadā Zilupes pilsēta apvienojās ar Zaļesjes pagastu, izveidojot Zilupes 
novadu.) 

2009.gada septembra Zilupes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 9 „”Par 
teritorijas plānojumiem” apstiprināšanu”.  

Zilupes novada teritorijas plānojums, sastāv no:  

4) Zilupes novada teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Zilupes novada domes 
27.07.2006. (prot.Nr.11., 1.§) saistošajiem noteikumiem „Zilupes novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

5) Lauderu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lauderu pagasta domes 
27.05.2008. (prot.Nr.6., 1.§) saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Lauderu pagasta teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

6) Pasienes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Pasienes pagasta domes 
14.12.2006.. (prot.Nr.12., 1.§) saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Pasienes pagasta 
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Paskaidrojuma raksts 

11 

Zilupes novada pašvaldība  

 

Teritorijas plānojumi ir izstrādāti dažādos laika periodos, ar dažādiem darba 
uzdevumiem. Tajos atšķiras funkcionālās zonas, kā arī būtiski atšķiras apbūves prasības un 
nosacījumi un teritoriju izmantošanas noteikumi. Līdz ar to šobrīd novadā ir 3 dažādi plānojumi, 
kas nosaka savas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nav vienota redzējuma par ciemu 
un lauku zemes attīstību. Tas būtiski apgrūtina pašvaldības speciālistu darbu, kuriem ikdienā ir 
jāstrādā ar Teritorijas plānojumiem, sniedzot konsultācijas un izziņas. 

3.4. Kopējās interešu teritorijas 
Zilupes novads pastāv līdzās ar citām teritorijām. Novada sadarbība ar citām pašvaldībām 

un teritorijām notiek dažādās sfērās – izglītības sfērā, sociālajā sfērā, ekonomiskajā sfērā, kā arī  
telpiskās attīstības sfērā. Blakus novadu attīstība un teritorijas izmantošana ietekmē Zilupes 
novada attīstību un teritorijas izmantošanu, tieši tāpat kā Zilupes novada attīstība un teritorijas 
izmantošana atstāj ietekmi uz citiem novadiem. Tādēļ Teritorijas plānojumā ir jādefinē kopējās 
interešu teritorijas un, plānojot novada teritorijas izmantošanu, jāpievērš uzmanību šo teritoriju 
attīstībai un nākotnes perspektīvai. 

 Zilupes novads robežojas ar Ludzas novada Briģu, Nirzas, Rundēnu un Istras pagastiem 
un Dagdas novada Šķaunes pagastu.  

3.1.tabula 

Kopējās interešu teritorijas 

Administrat īvā 
vienība 

Kopējās interešu teritorijas 

Ludzas novada 
Briģu pagasts 
Nirzas pagasts 
Istras pagasts 
Rundēnu pagasts 
 

-valsts autoceļi, un aizsargjoslu teritorijas gar tiem, pašvaldības autoceļi 
un aizsargjoslu teritorijas gar tiem; 
-mežu teritorijas; 
-lauksaimniecības zemju ilgtspējīga izmantošana; 
-Zilupes un Istras upes un tām pieguļošās teritorijas vides kvalitātes 
saglabāšana un uzlabošana,  piesārņojuma riska avotu likvidēšana. 

Dagdas novada 
Šķaunes pagasts 
 

-mežu teritorijas; 
-lauksaimniecības zemju ilgtspējīga izmantošana; 
- valsts autoceļi, aizsargjoslas gar tiem. 

 

Veicot Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrādi, tika apzināti blakus esošo novadu 
attīstības plānošanas dokumenti un analizēti to Teritorijas plānojumi, pievēršot uzmanību kopējo 
interešu teritoriju attīstībai.  

Ludzas un Dagdas novadu Teritorijas plānojumi ir izstrādes stadijā.  
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II ZILUPES NOVADA PAŠREIZ ĒJĀS SITUĀCIJAS 
RAKSTUROJUMS, ATT ĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN 

TENDENCES 

4. Novada fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 

4.1. Ģeogrāfiskais novietojums 

Zilupes novadu veido četras teritoriāli administratīvās vienības: Zilupes pilsēta, Zaļesjes 
pagasts, Lauderu pagasts un Pasienes pagasts. 

 

4.1.att. Zilupes novada administratīvās vienības 
Avots: SIA „Sustainable Advanced Solutions”, 02.09.2012. 

Zilupes novads atrodas Latvijas austrumu daļā, ietilpst Latgales plānošanas reģionā. Tas 
robežojas ar Ludzas novadu ziemeļos un austrumos; ar Dagdas novadu dienvidu daļā un 
Krievijas Federāciju austrumu daļā.  

Novada kopējā platība ir 323 km2.1 Zilupes pilsēta aizņem 460 ha lielu platību; Zaļesjes 
pagasts – 10788 ha, Lauderu – 9100 ha un Pasienes pagasts – 11925 ha. 

                                                           
1 Valsts zemes dienesta dati 
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Iedzīvotāju skaits pašvaldības teritorijā ir 3593 cilvēki2. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 
11,3 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Tas ir salīdzinoši maz rādītājs – Latgales reģionā vidējais 
iedzīvotāju blīvums ir 23,4 iedz./km2, bez republikas pilsētām – 13,8 iedz./km2 3.  

 

4.2.att. Zilupes novada atrašanās vieta Latvijā 
Avots: SIA „Sustainable Advanced Solutions”, 02.09.2012. 

Zilupes novada administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta. Tas atrodas 308 km attālumā no 
Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 62 km attālumā no Rēzeknes, līdz Ludzai ir 34 km 
attālumā.  

Zilupes novads ietilpst Latgales plānošanas reģionā. Latgales plānošanas reģions ir 
dibināts 2006. gada augustā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, 
pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Latgales plānošanas reģiona funkcijas:  

� Latgales reģiona plānošanas dokumentu izstrāde (teritorijas plānojums, attīstības 
programma u.c.); 

� Plānošanas dokumentu saskaņošana reģionālā un nacionālā līmenī; 
� Sadarbības nodrošināšana starp Latgales pašvaldībām, kā arī valsts institūcijām 

reģionālās attīstības jautājumos; 
� Latgales reģiona interešu aizstāvība valsts līmenī; 
� Reģionālo vietējo maršrutu sabiedriskā transporta organizēšanas funkcija. 

4.2. Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 
Zilupes novada teritorija atrodas Latgales augstienes Rāznavas pauguraines austrumu 

daļā un Veļikajas (Mudavas) zemienes Zilupes līdzenuma centrālajā daļā. Reljefs paugurains, ko 
veido dažādas izcelsmes (morinpauguri, plato pauguri, kēmi) izliektas formas un starp pauguru 
ieplakas. Novada teritorija atrodas 110 - 150 metrus virs jūras līmeņa, zemākā ir A daļa (vidēji 
110 m virs jūras līmeņa), bet augstākās - Z daļas reljefs svārstās 120 - 130 m virs jūras līmeņa 
robežās. Dagdas pauguraine, kurā ietilpst arī Šķaunes valnis, aizņem novada dienviddaļu un 
rietumdaļu. Uz robežas starp šīm reljefa mezoformām atrodas Kausa (Grebļa, Āža) kalns – ap 5 

                                                           
2 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, 01.02.2012. 
3 Latgales programma 2010 - 2017 
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km garš, līkumains osveida valnis, kura relatīvais augstums 15 – 30 m, platums pie pamatnes 
tikai 50 – 150 m. Reljefa virsa pazeminās ziemeļu un austrumu virzienā. Absolūti augstākais 
zemes virsas punkts atrodas paugura virsotnē Tiuļovas apkārtnē – 182,0 m v.j.l., bet zemākā 
vieta – pie Verbovkas ietekas Zilupē – 115,1 m v.j.l.. Dagdas pauguraines reljefa formas ir 
dažādas izcelsmes (morēnpauguri, kēmi) vidējie un lielpauguri. Šķaunes valnī apkopotas 
ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virzienā izstieptas pauguru grupas.  

Zilupes novada teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nav pārāk sarežģīta. Sarežģītāks slāņkopu 
sagulums un daudzveidīgāks to sastāvs ir visvecākajiem veidojumiem – kristāliskajam 
pamatklintājam, kas ieguļ lielā dziļumā, un jaunākajiem – kvartāra nogulumiem, kuri veido pašu 
zemes virspusi.  

Pirmskvartāra nogulumi. Ģeoloģiskās uzbūves pamatīpašības Zilupes novadā, tāpat kā 
visā Latvijas teritorijā, nosaka divi platformām raksturīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs un 
nogulumiežu sega.  

Dagdas pauguraines un Zilupes līdzenuma, tāpat kā Latgales augstienes un Mudavas 
zemienes, pamatklintāju veido arhaja - proterozoja struktūrkomplekss. Tas sastāv no dažāda 
sastāva gneisiem, migmatītiem, stipri metamorfizētiem arhaja kristāliskajiem slānekļiem, 
veidojot Latgales granītgneisu masīvu. Tas radies pirms 1,5 – 2,0 miljardiem gadu. Pamatklintāja 
virsma Ludzas rajona teritorijā ieguļ 830 – 940 m dziļumā. Šo iežu denudēto virsu parasti pārklāj 
dažāda sastāva un krāsas (atkarībā no cilmiežu sastāva) dēdējuma garoza, kas norāda, ka pirms 
nogulumiežu segas izveidošanās te ilgstoši bijusi sauszeme.  

Nogulumieži - subkvartārā virsma - ar kvartāra nogulumiem pārklāts reljefs. 
Nogulumiežu segu pārsvarā veido ķīmiskās izgulsnēšanās un klastiskie (drupu) veidojumi. 
Nogulumieži Dagdas paugurainē Pasienes pagasta robežās atrodas 26 - 72 m dziļumā un to 
virsma ieguļ aptuveni 80 m v.j.1., Zilupes līdzenumā - aptuveni 60 m v.j.1. Pamatiežu stāvs 
veidojies Devonā - marinos vai piekrastes apstākļos. Nogulumiežu virsējo kārtu veido Frānas 
stāva Pļaviņu - Salaspils svītas dolomīti un dolomītmerģeļi. Pamatiežu stāva biezums sasniedz ~ 
850 m.  

Pētāmajā teritorijā pamatiežu atsegumu nav. Plaisainie šo nogulumu paveidi satur 
ievērojamus, samērā labas kvalitātes, ūdens krājumus, kurus izmanto ūdensapgādei.  

Kvartāra nogulumi. Kvartārs aptver visjaunāko Zemes attīstības periodu. Tā nogulumi 
pārklāj senāku nogulumu denudēto virsmu, kā arī veido pašreizējās reljefa formas. Nogulumu 
biezums Dagdas pauguraines robežās mainās no 40 metriem līdz 72 – 80 m pauguraines 
hipsometriski augstākajā daļā, Zilupes līdzenumā – 20 – 35 m.  

Kvartāru iedala pleistocēnā (leduslaikmetā), kas sākās pirms 1,7milj. gadu, un holocēnā 
(pēcleduslaikmetā). Ar holocēna iestāšanos pirms 10 tūkstoš gadiem beidzās leduslaikmets. 
Holocēns turpinās arī mūsdienās. Pleistocēna laikā daudzkārtēju krasu klimatisko apstākļu maiņu 
rezultātā Latvijas teritoriju vairākkārt klāja kontinentālie segledāji, pēc kuru izzušanas iestājās 
starpleduslaikmeti – laikaposmi ar pēcleduslaikmetam (holocēnam) līdzīgām klimatiskajām 
īpatnībām. Katru apledojumu raksturo paša ledāja nogulumi (morēnas nogulumi), kas veido 
gandrīz vienlaidu segu, kuras biezums parasti svārstās no dažiem līdz dažiem desmitiem metru. 
Mazāk izplatīti ir ledāja kušanas ūdeņu veidojumi – fluvioglaciālie un limnoglaciālie nogulumi. 
Fluvioglaciālie veidojumi uzkrājās, ledāja kušanas ūdeņu straumēm pārskalojot ledāja atnesto 
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materiālu, bet limnoglaciālie nogulumi ir stāvošu kušanas ūdeņu veidojumi iekšledus un 
pieledāja baseinos. Ledāja un to kušanas ūdeņu nogulumi sastāda kvartāra griezuma lielāko daļu. 
Pēcleduslaikmetā (holocēnā) savukārt veidojušies aluviālie (upju), ezeru, purvu u.c. nogulumi ar 
mazāku izplatības areālu.  

Glacigēnie nogulumi (Latvijas un Kurzemes morēna) sastopami visā pagasta teritorijā. 
Vietām to pārklāj fluvioglaciālie, limnoglaciālie un pēcleduslaikmeta nogulumi. Morēna sastāv 
no nešķirota sarkanbrūna, brūna, pelēkbrūna smilšmāla vai mālsmilts ar grants, oļu un dažāda 
lieluma laukakmeņu piemaisījumu. Morēnas sastāvs nav viendabīgs. Bieži tās uzbūvē vērojamas 
arī smilts – grants, mālu un aleirītu starpkārtas. Atsevišķās vietās smilts un smilts – grants 
materiāla starpslāņi izsekojami diezgan lielā platībā, sadalot morēnas slāņkopu divos slāņos. 
Morēnas biezums Latgales augstienē vietām sasniedz pat 40 – 50 m. 

Fluvioglaciālie nogulumi – dažādgraudaina, pārsvarā smalk- un vidējgraudaina smilts ar 
mainīgu grants, oļu piejaukumu. Nogulumu slāņkopā sastop arī grants vai rupjgraudainas smilts, 
retāk aleirītu starpslāņus un lēcas, vietām pat atsevišķus laukakmeņus. Lielākos vai mazākos 
laukumos šie nogulumi atsedzas zemes virspusē, pārsvarā pagasta dienvidu daļā. Atsevišķās 
grēdās, vaļņos un paugurmasīvos fluvioglaciālos veidojumus daļēji vai pilnīgi pārklāj morēnas 
sega līdz 5 – 8 m biezumā. Fluvioglaciālo nogulumu biezums parasti nepārsniedz 10 – 20 m, 
retos gadījumos pieaugot līdz 30.  

Limnoglaciālie nogulumi – smalkgraudaina vai putekļaina smilts, aleirīti un māli pagasta 
teritorijā ir maz izplatīti.  

Pēcleduslaikmetā (holocēnā) izveidojušies aluviālie, ezeru un purvu nogulumi.  

Aluviālie (upju) nogulumi aizņem upju gultnes, terases, palienes un arī vecupes. Tos 
dažāda rupjuma smilts ar granti un oļiem, vietām smalkgraudaina un aleirītiska smilts. Sastop arī 
aleirītu un kūdras starpslāņus. Alūvijas biezums pētāmajā teritorijā parasti nepārsniedz 1 m.  

Ezeru nogulumi sastopami ezerdobēs un to šaurajās ezeru terasēs, nereti arī purvu 
pamatnē zem dažāda biezuma kūdras kārtas. Ezeru terases un palieni, kā arī seklus piekrastes 
iecirkņus veido dažādgraudaina un smalkgraudaina smilts, bet lielos ezeros – smilts- grants 
materiāls ar oļiem. Vietām ezeru piekrastes joslā, īpaši līčos (tagad nereti aizaugušos) 0,2 - 2 m 
dziļumā sastop plānas saldūdens kaļķieža iegulas, kuru biezums reizēm sasniedz 1,7 m. 
Ezerdobes tomēr pārsvarā aizpilda dažāda veida sapropeļi, zem kuriem nereti ieguļ māli un 
aleirīti. Ezeru nogulumu biezums parasti sasniedz 4 – 5 m, atsevišķos gadījumos pārsniedzot pat 
7,5 m.  

Purvu nogulumi pagasta teritorijā ir plaši izplatīti starppauguru ieplakās un dominē 
nelielas kūdras iegulas. Izšķir augstos (sūnu), zemos (zāļu) un pārejas purvus. Pārsvarā 
sastopamas zemo purvu iegulas, kurām raksturīga labi sadalījusies grīšļu, koku – grīšļu, hipnu – 
grīšļu, niedru – grīšļu, hipnu – koku – grīšļu kūdra. Augstie un sevišķi pārejas purvi ir mazāk 
izplatīti. To apakšējos horizontus nereti veido zemo purvu kūdra, bet augšējos – vāji un vidēji 
sadalījusies sfagnu, spilvu – sfagnu, spilvu – koku – sfagnu, koku – sfagnu kūdra. Purvu 
nogulumu biezums Zilupes novadā teritorijā sasniedz 2 m. 
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4.3. Ģeotehniskie procesi un derīgie izrakteņi 
Novada teritorijā no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem izplatīta upju erozija un 

pārpurvošanās. 

Upju erozija – saistīta ar gultnes procesiem. Ludzas upei un mazajām upītēm raksturīgi 
sānu erozijas procesi. Sānu erozija pastiprinās palu laikā un lietavu periodā paaugstinoties ūdens 
līmenim upē un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsmu rezultātā tiek izskaloti krasti upes 
līkumos. Gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upes garenprofils.  

Pārpurvošanās – viens no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit salīdzinoši 
intensīvi, jo tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie labvēlīgiem apstākļiem jāpieskaita līdzenais reljefs, vāji 
caurlaidīgi nogulumi, nelabvēlīgi noteces apstākļi un maza nosusinātības pakāpe. Pārpurvošanās 
procesu rezultātā turpinās purvu augšana gan horizontāli, gan vertikāli. Pārpurvotajās teritorijās, 
kur ierīkoti nosusināšanas grāvji, purvu attīstības procesi ir stipri ierobežoti. Ja grāvji tiek 
aizdambēti, pārpurvošanās procesi atjaunojas. 

Zilupes novada teritorijā derīgo izrakteņu atradņu meklēšanas un izpētes darbi veikti 
dažādos laika periodos. Te ir konstatētas – smilts, smilts – grants, saldūdens kaļkieža, māla un 
kūdras iegulas. Atradnēm ir svarīga loma tautsaimnieciskajā attīstībā. Jāatzīmē, ka neviena no 
atradnēm nav valsts nozīmes.  

Saimnieciski nozīmīgākās derīgo izrakteņu atradnes ir smilts, smilts- grants atradnes. 
Kopā novadā ir 16 smilts – grants atradnes, no kurām puse tiek izmantotas.  

4.1.tabula 

Būvmateriālu izejvielu atradnes 

Nr. 
Atradnes 

nosaukums, pagasts 

Galvenās frakcijas, % 
Platība, 

ha 

Kr ājumi, 
tūkst.m3 

Izmantošanas 
iespējas 

Grants un 
akmeņi 
>5mm 

Smilts 
<5mm 

A kat. N kat. 

1. Eglītes, Pasienes pag. 32,4 67,6  612,56  
Ceļu būvei, 
remontam 

2. Morozi, Lauderu pag. 81,8  6,6 114,1 47,03 Ceļu būvei 

3. 
Dzērvenīte, Lauderu 

pag. 
1,8 32,2  298,5 35,8 

Ceļu būvei, 
būvniecībai  

4. 
Vāverīte, Lauderu 

pag. 
25,4 2,2  308,33  Ceļu būvei 

5. 
Austrumu atradne, 

Lauderu pag. 
28,1 62,4   171,4 

Ceļu būvei, 
būvniecībai 

6. 
Skripčāni, Pasienes 

pag. 
31,9 64,0 4,5 919,0  Ceļu būvei 

7. 
Šuškova I, Pasienes 

pag. 
42,3 10,0 1,25  100,69 Ceļu būvei 

8. Pintas, Pasienes pag. 1,6  4,73 247,28  Ceļu būvei 

9. 
Pasiene – 1988.g., 

Pasienes pag. 
60,4 39,51 3,5  399,0 Ceļu būvei 

10. 
Katalova, Pasienes 

pag. 
   75,5  Ceļu būvei 

11. Smilškalni – Ludzas 30,2 69,8  351,6 190,1 Ceļu būvei, 
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rajons, Pasienes pag. būvniecībai 

12. Žiževa, Zaļesjes pag. 52,9 2,69 2,2 61,31  
Ceļu būvei, 
būvniecībai 

13. 
Naummki III, 
Zaļesjes pag. 

1,5  1,3 13,4  
Ceļu būvei, 
būvniecībai 

14. 
Naumki II, Zaļesjes 

pag. 
53,5 2,74 2,8 128,23  

Ceļu būvei, 
būvniecībai 

15. Motors, Zaļesjes pag. 15,2 82,8 4,3 219,1  būvniecībai 

16. 
Pēterlauki, Zaļesjes 

pag. 
3,6   70,4  

Ceļu būvei, 
būvniecībai 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011; Pašvaldības teritorijas plānojumi 

Zilupes novadā atrodas 5 saldūdens kaļķieža atradnes un viena māla atradne, kā arī divas 
sapropeļa atradnes.  

4.2.tabula 

Sapropeļa atradnes 

Ezers Platība, ha Kr ājumi, t ūkst m3 
Administrat īvā 

teritorija 
Lauziņas ezers 6,4 441,6 - P Pasienes pagasts 
Zaļesjes ezers 11,5 n.d. Zaļesjes pagasts 

Avots: Pašvaldības teritorijas plānojumi 

4.3.tabula 

Saldūdens kaļķieža atradnes 

Nr. 
Atradnes 

nosaukums, 
pagasts 

CaCO3 
saturs, % 

Platība, ha 
Kr ājumi, t ūkst.m3 

Izmantošanas 
iespējas A kat. P kat. 

1. 
Sološi, Lauderu 

pag. 
42,2-57,2 1,1 14,23  

Augsnes 
kaļķošanai 

2. 
Pasiene -1, 

Pasienes pag. 
 0,09  1,23 

Augsnes 
kaļķošanai 

3. 
Pasiene – 4, 

Pasienes pag. 
70,4 0,2 2,91  

Augsnes 
kaļķošanai 

4. 
Dauguļeva, 

Pasienes pag. 
 0,09  0,98 

Augsnes 
kaļķošanai 

5. 
Dubovikas purvs, 

Zaļesjes pag. 
85,1 0,3 5,21  

Augsnes 
kaļķošanai 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011; Pašvaldības teritorijas plānojumi 
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4.4.tabula 

Māla atradnes 

Nr. 
Atradnes 

nosaukums, 
pagasts 

Māla 
frakcijas, 
%<0,005 

mm 

Plastiskuma 
skaitlis 

Platība, 
ha 

Kr ājumi, 
tūkst.m3 

Izmantošanas 
iespējas 

1. Duboviki, Zaļesjes 
pag. 

34,7-41,2 12,2-18,1 21,1 N-27,88 Ķieģeļiem, 
drenu 

caurulēm 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011; Pašvaldības teritorijas plānojumi 

 

Novada teritorijā apzinātas 89 kūdras atradnes vai to daļas. 19 no kūdras atradnēm vai to 
daļām atrodas Lauderu pagastā, Zaļesjes pagastā – 50 un Pasienes pagastā – 20. Pirmie kūdras 
atradņu pētījumi uzsākti jau 20.gadsimta 20-jos gados. Sistemātiskie pētījumi bijušajā Ludzas 
rajonā notika 1989.gadā. Uz šo brīdi nenotiek rūpnieciskā ieguve nevienā no Zilupes novada 
kūdras atradnēm.  

4.4. Ūdens resursi 
Pazemes ūdeņi 

Zilupes pilsētas ūdensapgādē izmanto vienīgi pazemes ūdeņus.  

Ūdens nesošos slāņus šajā reģionā veido paleozoja un kvartāra nogulumi. Aktīvā 
saldūdens apmaiņas zona ietver Pļaviņu - Daugavas augšdevona un Arukilas -Amatas augšvidus 
devona ūdens nesošos slāņus, kurus pārklāj kvartāra ūdens horizonta slāņi.  

SIA „Zilupes Ltd” iegūst dzeramo ūdeni no Pļaviņu - Daugavas augšdevona ūdens nesēj 
slāņa, kas sastāv no dolomīta un kaļķakmens. Pļaviņu - Daugavas ūdens nesējslāņa caurlaidība 
Austrumlatvijā sasniedz līdz pat 1000 m3/dienā. Pazemes ūdens kvalitāti no augšdevona ūdens 
nesējslāņiem nosaka ūdens infiltrācijas mijiedarbība ar minerāliem, kurus satur blakus esošie 
nogulumi.  

Zilupes pilsētas Domes ielas rajonā ūdensapgādei tiek izmantots Pļaviņu – Salaspils 
ūdens horizonts. Horizonta virsma šajā rajonā atrodas 24 – 26 m dziļumā. To veido karbonātiski 
ieţi – dolomīti ar dolomītmerģeļa starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais slānis atrodas no 24 
– 26 m līdz 60 – 70 m dziļumam. Ūdens mineralizācija ir līdz 0,35 g/l, cietība līdz 7,3 mmol/l, 
paaugstināts dzelzs saturs. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātiem gruntsūdeņiem 
atdala kvartāra nogulumi – vāji caurlaidīgie smilšmāli.  

Zaļesjes ciemata ūdensapgādei izmanto Pļaviņu – Salaspils ūdens horizontu. Horizonta 
virsma urbuma rajonā ir 22 m dziļumā. To veido karbonātiksi ieži – dolomīti. Ūdensapgādei 
izmantojamais intervāls atrodas 22 – 40 m dziļumā. Ūdens mineralizācija ir 0,29 g/l, cietība līdz 
5 mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem 
gruntsūdeņiem atdala ūdens vāji caurlaidīgi kvartāla nogulumi – smilšmāli, kuru kopējais 
biezums ir 22 m.  
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Pasienes pagasta ūdens apgādei izmanto pazemes ūdeņus no kvartāra nogulumiem līdz 
Pļaviņu – Daugavas ūdens kompleksiem. Gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu ķīmisko sastāvu 
nosaka iežu un infiltrācijas ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Pļaviņu – ūdensnesošais Daugavas ūdens 
horizonts iegulst 26 -72 m dziļumā, kas pārklāts ar kvartāla nogulumiem, kas pārstāvēti, 
galvenokārt, ar smilšmālu un mālsmilti. Artēzisko un gruntsūdeņu ķīmisko sastāvu nosaka iežu 
un infiltrācijas ūdeņu sastāvs. Šeit dominējošie hidrogēnkarbonātu kalcija – nātrija ūdeņi (HCO3 
– 414,8 mg/l , K+ + Na+ – 32,7 mg/l).  

Lauderu pagasta pazemes ūdeņi ietilpst Pļaviņu – Daugavas un Daugavas ūdens 
horizontā. Gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu ķīmisko sastāvu, galvenokārt, nosaka iežu un 
infiltr ācijas ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Dominējošie ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu Ca-Na (HCO3– 
357,0mg/l, Ca2+-64,1mg/l, K++Na+-14,6mg/l). Pazemes ūdeņu aizsardzība no virszemes difūzā 
piesārņojuma infiltrācijas Lauderu pagasta teritorijā ir relatīvi augsta, jo lielākajā pagasta 
teritorijas daļā iežu virskārtas caurlaidība ir zema un augsnes adsorbcijas spēja augsta, kūdras 
iegulu teritorijās iežu virskārtas caurlaidība ir vidēja un augsnes adsorbcijas spēja ļoti augsta; 
izņemot nelielu teritoriju ~1000 m garumā ZD virzienā un ~400 m platumā apmēram 1 km uz A 
no Lauderu ciema starp mazajiem Beļaju un Paidaru ezeriņiem, kur iežu virskārtas caurlaidība ir 
augsta un augsnes adsorbcijas spēja zema, kā rezultātā pazemes ūdeņu aizsardzība ir zema. 

Hidrogēnkarbonātu ūdeņu ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes 
prasībām. Problēmas var rasties ar atsevišķiem ingredientiem. Aktuālākās no tām ir samērā 
augsts dzelzs saturs un nepietiekams fluora saturs. Pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem pazemes 
ūdeņu kvalitāti kopumā var raksturot kā labu, papildus dezinfekcija nepieciešama profilakses 
nolūkā vai epidēmijas gadījumā.  

Individuālajai ūdensapgādei novada viensētās izmanto grodu akas, retāk atsevišķus 
urbumus. Ūdens kvalitāte grodu akās tiek kontrolēta maz, taču kā liecina pētījumi, dzeramais 
ūdens bieži neatbilst prasībām, galvenokārt, paaugstinātā dzelzs satura dēļ un pēc 
organoleptiskajiem rādītājiem (krāsainība, duļķainība, garša, smarža).  

Virszemes ūdeņi 

2,1 % Zilupes novada teritorijas aizņem ūdeņi. Lielākās no upēm ir Zilupe un Istra, kas 
pieder Veļikajas baseinam. Novadā atrodas 19 lielāki un mazāki ezeri.  

Zilupes novada teritorijā ir divi publiskie ezeri –Laudera ezers un Šešku ezers, kā arī 
Zilupes upe ir publiskais ūdens posmā pa Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu4. 
Zvejas tiesības valstij pieder divos novada ezeros- Pintu un Sološu ezerā5.  

 

 

 

 

                                                           
4 28.01.1937. likums „Civillikums. Pielikumi” 
5 MK 30.11.2009. noteikumi Nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 
iekšējos ūdeņos” 
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4.5.tabula 

Zilupes novada lielākie ezeri 

Nosaukums Administrat īvā teritorija  
Platība, 

ha 

Ūdenstilpju 
klasifikatora 

kods 
Lauderu ezers Lauderu pagasts 55,3 68034 
Lauziņas ezers Pasienes pagasts 7,2 68019 
Liepnieku ezers Lauderu pagasts 5,8 68033 

Pintu ezers Pasienes pagasts 39,4 68015 
Rubankovas ezers Zaļesjes pagasts 2,4 68020 

Šešķu ezers Pasienes pagasts 40,0 68001 
Sološu ezers Lauderu pagasts 88,5 68038 
Sovānu ezers Zaļesjes pagasts 6,2 68044 

Torfenes ezers  Lauderu pagasts 1,3 68023 
Zaļesjes ezers Zaļesjes pagasts 14,9 68042 

Avots: Ezeru datu bāze www.ezeri.lv; Pašvaldības dati 

Cauri novadam tek Zilupe (Sīnoja) – Veļikajas (Mudes) kreisā krasta pieteka. Šajā posmā 
upes kritums vēl ir 0,8 m/km, kamēr no Plisunkas ietekas līdz Verbovkas ietekai tas ir tikai 0,3 
m/km. Zilupes (Sīnojas) garums Latvijas teritorijā ir 94 km (pēc Latvijas dabas enciklopēdijas 
datiem – 80 km). Tā sākas Baltkrievijas Republikā, iztekot no purva uz rietumiem no Osvejas 
ezera. Upes kopējais kritums Latvijā ap 30 m un relatīvais – vidēji 0,4 m/km, jo pārsvarā tā tek 
pa līdzenu, pārpurvotu apvidu Zilupes līdzenumā. Tikai nelielā posmā lejpus no Plisunkas 
ietekas upei ir izteikta ieleja. Sateces baseina platība Latvijā 769 km2, kura teritorijā daudz ezeru 
(lielākie – Plusons, Šķaunes, Istras). Pie Zilupes pilsētas upe pārveidota ūdenskrātuvē. Gada 
notece no Latvijas teritorijas sastāda 0,16 km3.  

Novada teritoriju šķērso Istras upe (Istrenka), Zilupes upes kreisā krasta pieteka. Istras 
upes kopējais garums 39 km, baseins 272 km2, kritums 34,3 m; tā iztek no Dziļezera pie 
Vecslabadas un tek pa Latgales augstienes Dagdas un Rāznavas pauguraini, lejtece Zilupes 
līdzenumā, upe tek uz ziemeļiem ar daudziem lieliem un maziem līkumiem; gultnes kritums 
augštecē 0,5 m/km, vidustecē 0,8 m/km, bet lejtecē, augstienes nogāzē tas sasniedz 2,2 m/km un 
tikai plašajā Zilupes līdzenumā samazinās līdz 0,2 m/km; baseinā 23 ezeri, kuru kopplatība 858 
ha, 15 pietekas. Upe ir stipri līkumaina, vietām regulēta, citur stipri aizaugusi; vietās, kur 
saglabājusies dabiskā gultne, vērojama krastu erozija, kā rezultātā norisinās irdenā materiāla, kas 
veido palienes, noskalošana un pārvietošana, noārdīto materiālu akumulējot kādā citā upes 
ielejas daļā, visai ievērojami mainot upju škērsprofilus. 

Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu iekļūšana ūdenstilpnēs vai 
ūdenstecēs. Ūdens ekosistēmu degradāciju, izraisot eitrofikāciju, varētu veicināt slāpekļa un 
fosfora savienojumi, kas nonāk ūdens objektos no punktveida avotiem (notekūdeņi, kas tiek 
savākti no ciemu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) un no difūzajiem avotiem (notece no 
lauksaimniecības zemēm, viensētām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai utt.). 

2006. gadā Daugavas upju baseinu apgabalā monitorings veikts 22 upju un 26 ezeru 
ūdensobjektos, kopā 49 monitoringa stacijās, tai skaitā, Zilupē (pie Latvijas – Krievijas robežas). 
Zilupes upē kvalitāte pēc sliktākā rādītāja novērtēta kā laba. 
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4.1.att. Zaļesjes ezers 

Zilupes novadā ir vairākas iedzīvotāju iecienītas peldvietas, taču neviena peldvieta nav 
oficiālās peldvietas statusā. 

4.5. Augsnes īpatnības un ainavas 
Zilupes novads ietilpst Dienvidaustrumu augšņu ģeogrāfiskajā rajonā. Dienvidaustrumu 

augšņu ģeogrāfiskajā rajonā izplatītas ir velēnu podzelētās, erodētas velēnu podzelētās un 
velēngleja augsnes6.  

Raksturīgākās ir nogāžu un paaugstinājumu vāji un vidēji erodētu velēnu karbonātu 
augšņu kopa ar velēngleja un purva augsnēm zempauguru reljefa padziļinājumos, kā arī apgūtu 
stipri un vidēji erodētu velēnu podzelētu augšņu kopa ar velēnu stipri podzelētām un velēnu 
karbonātu augsnēm nogāzēs, ar velēngleja un purvu augsnēm paaugstināta un augstpauguru 
reljefa pazeminājumos. 

Latvijā pēc veģetācijas veidiem tiek izdalīti 8 ģeobotāniskie rajoni. Zilu7pes novads 
ietilpst Ziemeļaustrumu rajonā, kur ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, platlapju – egļu, 
egļu un priežu meži, pārsvarā pārmitri meži un purvi. Raksturīgi ir arī sīklapju meži mistrojumā 
ar platlapju koku sugām7. 

Ainava nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas 
un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā. Ainavu veidošanās faktori dalāmi divās lielās 
grupās – dabas un antropogēnie jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori. 

No dabas faktoriem par spēcīgāko uzskatāms reljefs. Tas nosaka ainavu telpas raksturu, 
piemēram, pauguraiņu un līdzenumu neapstrīdamo atšķirību, dabas procesu dinamiku, mitruma 
apstākļu krasās atšķirības nelielos attālumos, zemes izmantošanas iespējas un īpatnības, 
dabasskatu dažādību. 

                                                           
6 Latvijas atlants, Augšņu karte 
7 Latvijas atlants, Veģetācijas karte 
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Antropogēnie, jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori: mērķtiecīgi nodalīt vēsturiskos 
faktorus, kas darbojušies gadsimtiem ilgi, nosakot pašreiz vērojamo ainavu raksturīgās vizuālās 
iezīmes un telpisko struktūru, kā arī jaunākos faktorus, kuru ietekmē būtiski tiek pārveidota 
sākotnējā jeb primārā ainavas struktūra. Pats būtiskākais faktors ir zemes izmantošana 
lauksaimniecībā, kas cieši saistās ar apdzīvojuma un ceļu tīkla attīstību. 

Viens no nozīmīgākajiem un teritoriāli izplatītākajiem ainavu tipiem Latvijā ir lauku 
ainavas. Tās veidojušās apvidos, kur ilgstoši notikusi lauksaimnieciskā darbība, tās raksturo 
mežu, lauku, viensētu un lauku ciemu mija. Lielākoties tās ir mozaīkveida ainavas ar potenciāli 
lielu dabas un bioloģisko daudzveidību. 

Otrs izplatītākais ainavu tips ir meža ainavas. Atšķirībā no lauku ainavām, meža ainavas 
ir vizuāli noslēgtas, to veidošanās, apsaimniekošana un funkcijas ir izteikti specifiskas. Zilupes 
novadā gandrīz trešdaļu aizņem mežu teritorijas, kas izkaisītas pa visu novada teritoriju.  

Mūsdienu ainava nav iedomājama bez apdzīvotām vietām – vai tās ir lauku sētas, vai 
ciemi, vai pilsētas. Zilupes novadā ir izteikti apdzīvota vieta- Zilupes pilsēta, kā arī četri blīvi 
apdzīvoti ciemi – Pasiene, Zaļesje, Lauderi un Šuškova. Ciemiem raksturīga „zaļa” vide – daudz 
koku, košumkrūmu saglabāšana starp dzīvojamām mājām, kas vidi dara pievilcīgu un draudzīgu 
iedzīvotājiem.  

 

4.2. att. Pasienes pagasta lauku ainava 

Pilsētai ir raksturīgs dažādu apbūves veidu kopums, kas mijiedarbojas ar zaļo teritoriju. 
Pilsētā dominē dzīvojamā apbūve – gan daudzstāvu daudzdzīvokļu nami, gan vienstāvu 
privātmājas, taču ir arī publiskās ēkas un ražošanas ēkas.      

4.6. Purvu un mežu teritorijas 
Ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus un rūpējoties par bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu, mainījusies attieksme pret purviem, apzināta to svarīgā loma klimata regulēšanā un 
ūdensrežīma uzturēšanā, ekosistēmas dabīgās struktūras saglabāšanā. Zilupes novadā ir daudz 
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mitru, pārpurvotu teritoriju, tomēr to izvietojums novada teritorijā nav vienmērīgs. Kopējā purvu 
kā zemes lietošanas veida teritorija ir 1138,4 hektāri8.  

Zilupes novadā kopējā mežu platība ir 13916,659 ha, no kuriem 2205,4 ha ir AS „Latvijas 
valsts meži” apsaimniekošanā esošās zemes. Kopumā mežu teritorijas aizņem 40 % no novada 
teritorijas.  

Vislielākās platības aizņem vidēja vecuma audzes, daudz ir arī jaunaudžu, jo aktīvi notiek 
lauksaimniecības zemju transformācija mežu zemēs un zemju apmežošana 

4.6.tabula 

Mežu sadalījums  

Meža zemes 
kategorija 

Meža zemes veids 
meža 

apsaimniekošanā 

Valsts 
meži, ha 

Privātie 
meži, ha 

Pašvaldību 
meži, ha 

Kopā meži, 
ha 

Mežs 

Mežaudze 1889,7 10912,96 41,73 12844,39 
Degums 0 0,4 0 0,4 
Iznīkums 0 3,6 0 3,6 
Izcirtums 89,89 612,33 0 702,22 

Kopā 1979,59 11529,29 41,73 13550,61 

Purvs 

Sūnu purvs 78,7 19,0 0 97,7 
Zāļu purvs 24,5 56,6 0 81,1 

Pārejas purvs 13,1 5,7 0 18,8 
Kopā 116,3 81,3 0 197,6 

Lauce 

Lauce 0,7 33,24 0 33,94 
Meža dzīvnieku 
barošanas lauce 

44,5 3,9 0 48,4 

Kopā 45,2 37,14 0 82,34 
Pārplūstošs 

klājums 
Pārplūstošs klājums 0 25,4 0 25,4 

Meža zeme ar 
infrastruktūras 

objektiem 

Uzņēmumu ceļš, 
dab.brauktuve 

23,1 4,7 0 27,8 

Kvartālstiga 12,0 3,0 0,8 15,8 
Novadgrāvis 9,9 5,2 0 15,1 

Citi meža 
infrastruktūras 

objekti 
2,0 0 0 2,0 

Kopā 47,0 12,9 0,8 60,7 
Kopā  2188.09 11686,03 42,53 13916,65 

Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 14.03.2011. 

Dominējošās koku sugas novadā ir bērzs, priede un egle. Bērza meži aizņem 4674,03 
hektāru lielu platību, ar kopēju krāju 819299 m3. Priedes meži ir 1617,45 ha platībā, ar krāju – 
413420 m3 un egles meži aizņem 2265,08/ ha platību ar kopējo krāju 237446 m3.  Salīdzinoši 
daudz ir arī melnalkšņa, baltalkšņa un apses mežu, kuru katras sugas platība ir lielāka par tūkstoš 
hektāriem.  

 

 

                                                           
8 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2011. 
9 Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecības dati, 14.03.2011 
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4.7.tabula 

Mežaudžu sadalījums vecuma grupās 

Valdošā koku 
suga 

Jaunaudze Vidēja vecuma 
audze Briestaudze Pieaugusi audze Pāraugusi 

audze 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Priede  207,6 7515 696,2 191229 431,95 126001 256,7 80450 25 8225 

Egle  1677,02 48581 154,1 42568 170,9 58068 253,86 84811 9,2 3418 

Bērzs  685,4 29524 2437,93 467052 877,8 188243 521,8 107684 151,1 26796 

Melnalksnis  18 815 446,98 85328 150,1 30209 80,3 16131 10,4 1882 

Apse  710,16 33114 64,7 9983 29,8 6834 165,7 47861 206,7 62086 

Baltalksnis  200,6 6498 268,69 29424 184,3 30440 220,33 39808 1493,07 275812 

Ozols  0 0 3,2 680 1,3 307 1,4 151 0 0 

Osis  0 0 0,5 109 0 0 0 0 0 0 

Liepa  0 0 2,8 467 0,2 31 0,8 155 1 292 

Lapegle  10,6 246 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goba, vīksna 0 0 0 0 0,5 100 0 0 0 0 

Papele  0 0 0,3 48 0,2 38 0,9 316 0 0 

Vītols  0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 66 

Blīgzna  0 0 1,1 53 1,1 73 2,6 282 6,5 599 

Kļava  0,2 28 0,5 96 1,6 201 0 0 0 0 

Kopā  3509,58 126321 4077 827037 1845,75 440545 1504,39 377649 1903,67 379176 
Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 14.03.2011. 

Lielākās krājas ir briestaudzē, tas nozīmē, ka meži tiek cirsti atbilstoši to vecumam – 
sasniedzot noteiktu vecumu.  

4.8.tabula 

Izplat ītāko koku sugu sadalījums pa mežiem 

Valdošā koku 
suga 

Valsts meži Privātie meži Pašvaldību 
meži Pārējie meži Visi meži 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Priede  617,7 168050 986,35 116829 13,4 5194 999,75 245370 1617,45 413420 

Egle  533,6 69712 1728,28 79957 3,2 1710 1731,48 167734 2265,08 237446 

Bērzs  520,8 94046 4130,33 274870 22,9 3552 4153,23 725253 4674,03 819299 

Melnalksnis  111,8 19667 593,98 40057 0 0 593,98 114698 705,78 134365 

Apse  92,2 20436 1084,86 57117 0 0 1084,86 139442 1177,06 159878 

Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 14.03.2011. 

 Valsts mežos vislielākās koksnes krājas ir priedes kokam, privātajos mežos dominē bērzs. 

 Meža nozīmīgie biotopi ir attēloti Grafiskajā daļa – Pašreizējās izmantošanas kartē.  

4.7. Lauksaimniecības teritorijas 
Lauksaimniecības zemes novadā kopumā aizņem 13667,5 ha, kas ir apmēram 44 %.  

No lauksaimniecības zemēm lielāko daļu aizņem aramzeme – 8907,9 ha, ganības aizņem 
3671,2 ha, pļavas – 1015 ha un augļu dārzi tikai 73,4 ha. 

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta datiem Zilupes novadā 2011.gadā ir 13115 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju, no kurām koptas ir 8653 ha lielas platības jeb 66 %, bet 
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neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 4462 ha jeb 34 % no lauksaimniecības 
zemēm. Salīdzinot ar 2010.gadu kopto zemju platības samazinās. 2010.gadā no kopējās platības 
13241 ha apstrādātas tika 8346 ha jeb 63%, bet neapstrādātas 4895 ha jeb 37 %. Lauku atbalsta 
dienests ik gadu veic fiziskas pārbaudes maksājumiem pieteiktajās platībās.  

Lauksaimniecības teritorijas ir svarīgs resurss novada attīstībā. Zilupes novada attīstības 
programmā 2012.-2018.gadam kā galvenā no pašvaldībā dominējošām nozarēm minēta 
lauksaimniecība. Ir likts liels uzsvars uz lauksaimniecības attīstību un pastāvēšanu. Lai varētu 
notikt lauksaimnieciskā ražošana, svarīgi ir saglabāt labas, auglīgas un meliorētas 
lauksaimniecības teritorijas.  



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Paskaidrojuma raksts 

26 

Zilupes novada pašvaldība  

5. Novada apdzīvojums 

5.1. Novada vēsturiskā attīstība 

Zilupes novada teritorija jau bija apdzīvota akmens laikmetā. Pirmie iedzīvotāji datējami 
ar 3000.-700.gadu pirms mūsu ēras. Indoeiropieši Baltijā ienāca 1500.gadā p.m.ē. Attīstoties 
zemkopībai un lopkopībai, apmetnes tika celtas augstākos un auglīgākos apvidos. Vairojoties 
mantu uzkrājumam, apmetnes bija jāsargā. Tad sākās nocietinātu pilskalnu laikmets. Par to 
liecina arheoloģiskie pētījumi Budjankas apmetnē pie Lielā Ludzas ezera. Visvecākie izrakteņi 
liecina, ka pirms baltu tautu ienākšanas Baltijas jūras telpā, zemi ir apdzīvojušas somu-ugru 
ciltis. Tas varēja būt 2000 gadu pirms kristus. Vecākais kara kapu kalniņš Latgalē ir Zvirgzdenes 
pagasta Kivtu sādžā, kurā padomju arheologi apbedījuma vecumu ir noteikuši ap 1000 gadu 
pirms Kristus. Tie ir somu-ugru apbedījumi ar lielu baltu tautu tradīciju piemaisījumu. Te ir runa 
par igauņiem. Tikai 7. un 8.gs. pēc Kristus šinīs vietās parādās tīri latgaļu apbedījumi. 

 12.gadsimta beigās Zilupes novada teritorija atradās latgaļu Ludzas pilsnovadā. Visos 
laikos karagājieni skāra vispirms šo pierobežas zemi un postīja to. 

13.gadsimtā tā bija iekļauta Livonijas ordeņvalstī un robežojās ar trim valstīm: Rīgas 
bīskapiju, Liellietuvas kņazisti un Pleskavas valsti. Ilgstošie kari un bada gadi lika zemniekiem 
bēgt un meklēt retāk apdzīvotas vietas un tās izrādījās tagadējā Ludzas apkaimē. 1881.gadā 
A.Semantovskis uzrādīja, ka Vitebskas guberņā dzīvo 1035 igauņi. „Enciklopēdiskajā vārdnīcā”, 
kas izdota 19.gadsimta beigās Pēterburgā, norādīts, ka Ludzas apriņķī dzīvoja 4387 igauņi. 
Igauņu tautas lielās grupas zināmā apkārtnē ir atstājušas savu iespaidu vietvārdos un valodas 
formās. Piemēram, sādžas Kivti, Vērni, Soidi, Germi u.c. 

1559.gadā Inflantu revīzijā Ludzas traktā(toreiz tas aptvēra teritoriju no Malnavas līdz 
Šķaunei, iekļaujot sevī atpazīstamas vietas Stiglovu, Cirmu, Lucmuižu, Eversmuižu, Kurjanovu, 
Stoļerovu, Nirzu, Lauderus, Sološus, Pasieni, Kaunatu un Šķauni) reģistrētas 88 sādžas, bet 
pirms Livonijas kara (1558.-1583.) bija ap 600 sādžu. No 1561.gada novada teritoriju pārvaldīja 
Polija, robežojoties ar Pleskavas kņazisti, kas vēlāk iekļāvās Krievijā un Polockas valstī, kas bija 
Liellietuvas sastāvdaļa. Poļu laiki raksturīgi ar to, ka Eversmuiža bija vienīgā nocietinātā muiža 
Latgalē. Tas ir arhitektūras piemineklis Latvijas austrumos un pēc savas būtības salīdzināma ar 
Šlokenbekas pili Tukuma pusē. 

 No 1772.gada līdz 1920. gadam – Krievijas valsts sastāvā Vitebskas guberņā, 
robežojoties ar Pleskavas guberņu. 19.gs otrajā pusē, kad Baltijas guberņās tika dibinātas 
pašvaldības, Lauderu muižas teritorija 1863.gadā kopā ar Istras, Annapoles, Konecpoles, 
Sobolinas muižu teritorijām tika iekļautas Istras pagastā. Pēc Polijas karalistes sadalīšanas un 
Latgales pievienošanas Krievijas impērijai, dvēseļu revīzijas sāktas 1877.gadā. (Vidzemē- 
1782.gadā, Kurzemē un Zemgalē- 1897., 1898.gadā). Šajos sarakstos iedzīvotāji reģistrēti 95 
īpašumos. Arhīvu ziņas par kādreizējiem šīs puses vietvārdiem, uzvārdiem un personvārdiem 
pētījis pensionēts skolotājs Vladislavs Barkāns. Lauderu Romas katoļu draudzes metriku 
grāmatas saglabājušās kopš 1697.gada, tās Latgalē ir vissenākās grāmatas. Ciemu nosaukumi 
bija Bambari, Bleideli, Homčenkova, Cucuri, Dauguli, Lomova, Gumini, Jurova, Lazary, 
Nivniki, Surbilova, Ploski, Punculi u.c. Tur bija sastopami uzvārdi: Burbo, Čarkovs, Kravalis, 
Kulakovskis, Klovans, Leytans, Ondzuls u.c., kas arī šodien ir raksturīgi Latgalei. Tas apliecina, 
ka mūsu novadā ir vieni no senākajiem zemnieku uzvārdiem. 
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Par to laiku, kad cilvēki dzīvojuši pilskalnos un apkārt tiem, Zilupes novadā liecina 
Rudovas kalns, tas atrodas pusceļā starp Lauderiem un Rundāniem Rūdovas un Ļitovsku sādžu 
tuvumā. Tā ir apkaimē lielākā virsotne ar stāvam nogāzēm. Arheologs Juris Urtāns zina stāstīt, 
ka Rudovas pilskalns bija apjozts ar grāvi un valni. Vietās, kur kalna nogāzes ir mazliet stāvākas, 
izveidots vēl otrs grāvis ar valni. Ļaudis dzīvojuši ne tikai pašā pilskalnā, bet arī kalna ziemeļu 
nogāzē. Jo te ir atrodams kultūrslānis, kas ir izveidojies, cilvēkiem ilgāku laiku dzīvojot. 
Rudovas kalnā arheoloģiskie izrakumi nav veikti, bet nejauši atrastās māla trauku lauskas 
liecina, ka tie gatavoti bez podnieku ripas, jo tā parādījās tikai 10.gadsimtā. 

Divus kilometrus uz dienvidaustrumiem no Rudovas kalna atrodas Pentjušu pilskalns. 
Tas paceļas 50 metrus virs apkārtnes un labi redzams no Rudovas kalna. 

Zaļesjes pagasta teritorijā atrodas valsts nozīmes arheoloģiskie pieminekļi- Duboviku 
pilswkalns(Gorodok, Sopka) un Naumku pilskalns(Šibeņica). Šibeņica pie Naumkiem bija 
mākslīgi nocietināts pilskalns. Tā ziemeļu galā vēl redzami grāvji un uzbērumi, gar paugura 
rietumu sāniem visgarām gājusi terase. 

Pasienes pagastā ir daudz senkapu, Kausa un Meikšānu pilskalni, tos klāja vairāk kā 
metru bieza mītņu kārta, tas liecina par to, ka šīs vietas bijušas ilgu laiku apdzīvotas. 

Pasienei ir diža pagātne. Tais laikos, kad Ludzā un Rēzeknē ir bijušas tikai pilis, Pasiene 
bija brīvpilsēta ar 33 tūkstošiem hektāru lielu platību pie Inflantijas austrumu robežas. No 
1561.gada bija pieskaitīta poļu karaļa zemēm. Pasienes pagasts izveidots 19.gs.2.pusē, kad pēc 
Baltijas guberņu pašvaldības likuma pieņemšanas 1866.gadā. Pagasta teritorijā sākotnēji ietilpa 
tagadējā Zilupes pilsētas, Zaļesjes pagasta un Istras pagasta austrumdaļa, ietverot Šķaunes ezeru. 
Savukārt pagasta dienviddaļa sākot ar Šuškovas ciemu ietilpa agrākā Ludzas apriņķa Šķaunes 
pagasta teritorijā. Pasienes(Posines) ciems vēstures avotos pieminēts jau 16.gadsimtā. 17.gs 
beigās Posines muižā apmetušies Dominikāņu ordeņa mūki, nodibināja šeit klosteri ar baznīcu, 
skolu un bibliotēku. Pasienes Svētā Krusta Romas katoļu baznīca celta 1761.gadā un klosteris 
slēgts 1832.gadā. Ciems veidojies kā amatnieku un m muižas kalpotāju apmešanās vieta. 

Pēc dzelzceļa līnijas Vindava (Ventspils) – Maskava – Ribinska atklāšanas 1900.gadā uz 
barona Rozena zemes Zilupes upes krastā ap Rozenovas staciju Pasienes pagastā sāka strauji 
attīstīties apdzīvojums. Stacijas tuvumā sāka apmesties dzelzceļa strādnieki un kalpotāji, 
izveidojās  Rozenovas ciems.  1920. gadā to pārdēvēja par Zilupi un 1931.gada 9.jūnijā Latvijas 
valdība piešķīra Zilupei pilsētas statusu. No 1949.gada decembra līdz 1959.gada novembrim tā 
bija Zilupes rajona centrs. Kopā 1960.gada Zilupe ir Ludzas rajona pilsēta. Līdz 1977.gadam 
Zilupei bija arī lauku teritorija, kura vēlāk tika pievienota Zaļesjes pagastam. 

1945.gadā Ludzas apriņķa Pasienes pagastā izveidoja Zaļesjes ciema padomi. Zaļesjes 
ciema padomei ar laiku pievienoja Bondaru un Horoševas likvidētās ciema padomes. !990.gadā 
ciemu reorganizēja par Zaļesjes pagastu. 2000.gadā Zaļesjes pagasts apvienojās ar Zilupes 
pilsētu un izveidojās Zilupes novads. 

1945.gadā Pasienes pagasts tika sadalīts 9 ciemu administratīvajās teritorijās, izveidojot 
Beļajevas, Belomojevas, Bondaru, Horoševas, Pasienes, Plosku, Sirotinas, Tuļovas un Zaļesjes 
ceima padomes.  1949.gadā pagasts tika likvidēts un ciemi iekļauti Zilupes rajonā, ar 1962.gadu- 
Ludzas rajonā. Laika gaitā dalot un vienojot ciema padomes, 1990.gadā tika atjaunots Pasienes 
pagasts ar centru Pasiens ciemā. 
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1945.gadā arī Istras pagasts tika likvidēts, izveidojot Annapoles, Cucurku, Istras, 
Koņecpoles, Lauderu, Pļepļu un Soboļinas ciema padomes. No 1949.gada Lauderu ciems ietilpa 
Zilupes rajonā, no 1959.gada- Ludzas rajonā. 1990.gadā Lauderu ciema robežās nodibināja 
Lauderu pagastu kā administratīvu vienību. 

Par pašvaldību teritoriālo reformu aktīvi sāka runāt pirms Latvijas iestāšanās Eiropas 
Savienībā. 2004.gada 22.jūlij ā tika pieņemti MK noteikumi nr. 604, kas paredzēja mērķdotāciju 
pašvaldību apvienošanās projektu izstrādei. 2004.gadā Zilupes novads, Pasienes un Lauderu 
pagasta padomes pieņēma lēmumus par apvienošanās projekta izstrādi. 2005.gada 22.septembrī 
Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā”. Likumā tika 
noteikts uzdevums Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM), konsultējoties 
ar vietējām pašvaldībām, izstrādāt administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu. Projekts 
ministrijā tika iesniegts 2008.gada novembrī. 2009.gada janvārī Zilupes novada dome( projekta 
iesniedzēja) saņēma pozitīvu ministrijas atzinumu par apvienošanās projektu un pēc vietējo 
pašvaldību vēlēšanām 2009.gada 1.jūlij ā sāka darboties Zilupes novads, kura sastāvā ietilpa 
Zilupes pilsēta un 3 pagasti- Zaļesje, Lauderi un Pasiene. 

Zilupes novada cilvēki jau senos laikos dzīvoja sādžās. Zemes māte bija viņu vienīgā 
barotāja un sargātāja. Pie tās atrada spēku un cerības labais un, tā atveroties, norija ļauno. Zeme 
prasīja daudz spēka un darba. Trūkums, slimības un kari nav varējuši šķirt cilvēkus no zemes. Ne 
citi saimnieciskie apstākļi ne cita politiskā iekārta nav varējusi lauzt senču mantojuma stiprāko 
balstu. Tāpēc nav grūti iedomāties lauku cilvēka traģēdiju, kad tam nācās kolektīvajai 
saimniecībai nodot savus lopus, iedzīvi, laukus. Līdz pirmajam pasaules karam 85 procenti 
iedzīvotāju dzīvoja lauku teritorijās un pārtika no zemkopības .Savām nelaimēm cilvēki redzēja 
tikai vienu cēloni: zemes trūkumu, neko nezinot par labākām saimniekošanas metodēm. 
Pastāvošās valdības neko nedarīja zemnieku labā, viņiem bija jāpaliek neizglītotiem un 
nabadzīgiem. Tad sākās 1905.gada nemieri valstī. 

 

5.1.att. Administrat īvā iedalījuma izmaiņas 20.gadsimtā 

Avots: Latvijas vēstures atlants 
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Kopīgā saimniekošana laukos, talkas un vakarēšanas veidoja latgalisko vidi, kur katra 
indivīda rīcību un domāšanas veidu noteica tradīcijas, tā dzima un pārgāja no paaudzes uz 
paaudzi tautas gara mantas, saglabājoties cauri gadu simteņu verdzībai un vajāšanām. Sādžas 
uzturēja aktīvu sociālo dzīvi. Par to liecina mūsu novada gaismas nesēji: poļu izcelsmes 
dzejniece Konstance Benislavska(1747.-1806), dzejnieks, tulkotājs Pjotrs Masaļskis(1905-1988), 
tulkojis Raiņa dzejas un latviešu tautasdziesmas baltkrievu valodā, Viktors Terenkevičs(1907-
1951) publicists, zinātnieks, katoļu prāvests. 

Zilupes novada vārdu Latvijas vēsturē ierakstījušas daudzas izcilas personības: 
dramaturģe Māra Rītupe, celtniecības un vēstures zinātņu doktors Jāzeps Valeinis, docents Rīgas 
Tehniskajā universitātē Jānis Valeinis, literatūrzinātnieks, kritiķis, pedagogs, filoloģijas zinātņu 
doktors Vitolds Valeinis. No Zilupes cēlušies, te mācījušies vai strādājuši  daudzi ievēojami 
cilvēki: operdziedonis Gurijs Antipovs, aktierfilmu režisors inscenētājs Rolands Kalniņš, 
tekstilmāksliniece Jevģenija Knāviņa, keramiķis Ādams Krapovs, krievu, baltkrievu, poļu 
tautasdziesmu teicēja Marija Kisļicka, novadpētnieks Ivans SIrcovs, bioķīmiķe Ilona Staprāne, 
habilitētais doktors pedagoģijā Leonards Žukovs, novadpētnieks Eduards Dukšta, operdziedātājs 
Nikolajs Goršteins, pediatrs Grigorijs Groms, dabas zinātniece Monika Konovalova, tehnisko 
zinātņu doktors Jevgeņijs Lukašonoks, dzejnieks un tulkotājs Pjotrs Masaļskis, laikraksta „Cīņa” 
zinātniskā līdzstrādniece Monika Meikšāne, grafiķis Valentīns Ozoliņš, metālmākslinieks Haims 
Risins, ekonomisko zinātņu kandidāts Dmitrijs Romanovs. 

5.2. Apdzīvojuma struktūra 
Apdzīvotas vietas ir dažāda lieluma, telpiski vienotas blīvas iedzīvotāju koncentrācijas 

vietas, kurās ir materiālie priekšnoteikumi to attīstībai un ilglaicīgi lietojamas dzīvojamās ēkas. 
Novada apdzīvotās vietās iedalās: pilsēta, ciemi (Teritorijas plānojumā noteikti ciemi ar blīvu 
apbūvi un inženierkomunikācijām, kam Teritorijas plānojumā noteiktas ciemu robežas) un lauku 
apdzīvotas vietas – viensētas.  

Lauku apdzīvotās vietās tiek iedalīts: 

1) Ciemi –Lauku apdzīvota vieta ar vēsturiski radušos vai plānotu koncentrētu apbūvi, kur 
dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī šai vietai ir vietēji unikāls nosaukums un kompakta 
apbūve tā centrālajā daļā. Ciema statusu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem nosaka vietējās pašvaldības dome. Ciema robežas tiek noteiktas vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā; 

2) Viensētas – Savrupas lauku sētas, kas ir mazākās lauku apdzīvotās vietas. Lauku sēta 
(viensēta) ir savrupa, kompakta apbūves vienība zemesgabala vispiemērotākajā vietā, ko 
veido ilglaicīgi dzīvojama (dzīvojamas) un saimniecības ēkas ar pagalmu (pagalmiem), 
koku stādījumiem un košumdārziem šīs apbūves vienības robežās. Lauku sētai ir vietējās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā unikāls nosaukums. Lauku sētas var veidot lauku 
sētu (viensētu) grupas, kurām ir kopējs (apvienojošs), vietējās pašvaldības teritorijā 
unikāls nosaukums. 

Zilupes pilsēta atrodas vistālāk Latvijas austrumos. Tā ir viena no jaunākajām pilsētām, 
jo pilsētas statusu ieguva tikai 1931.gadā. Vēl 20.gs.sākumā šeit atradās neliela apdzīvotā vietas, 
kura līdz 1920.gadam nesa Rozentavas vārdu, mantotu no netālu esošās muižas īpašnieku baronu 
Rozenu uzvārda. Par pilsētu Zilupes krastos Zilupe sāka veidoties tikai pēc Ventspils – 
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Maskavas – Ribinskas dzelzceļa līnijas atklāšanas 1900.gadā, kas lika pamatus miestiņa 
ekonomiskajai izaugsmei.  

  

  

  

5.2.att. Zilupes pilsētas apbūve 
Foto: SIA „Sustainable advanced solutions” 

Zilupes novadā ir 4 izteikti ciemi – Pasiene, Lauderi, Šuškova un Zaļesje.  
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5.3.att. Lauderu ciema apbūve 
Foto: SIA „Sustainable advanced solutions” 

 

  

5.4.att. Zaļesjes ciema apbūve 
Foto: SIA „Sustainable advanced solutions” 
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5.5.att. Pasienes ciema apbūve 
Foto: SIA „Sustainable advanced solutions” 

 

5.1.tabula 

Zilupes novada iedzīvotāju skaits 2006.- 2011. gadā 

 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 
Zilupes 
pilsēta 

1730 1748 1776 
2674 2666 2726 

Zaļesjes 
pagasts 

800 825 836 

Lauderu 
pagasts 

384 397 403 424 441 463 

Pasienes 
pagasts 

679 685 699 703 714 728 

Kopā 3593 3655 3714 3801 3821 3917 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 01.02.2012. 

Kā redzams pēc tabulas, iedzīvotāju skaits Zilupes novadā sarūk par 20 – 100 
iedzīvotājiem gadā. Iedzīvotāju skaits samazinās gan dzimstības – mirstības rezultātā, gan 
migrācijas rezultātā. 
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6. Tehniskā un satiksmes infrastruktūra 

6.1. Ūdensapgāde un notekūdeņu apsaimniekošana 

Zilupes novadā centralizētai ūdensapgādei izmanto pazemes ūdeņus.  Ūdens nesošos 
slāņus šajā reģionā veido paleozoja un kvartāra nogulumi. Aktīvā saldūdens apmaiņas zona 
ietver Pļaviņu - Daugavas augšdevona un Arukilas -Amatas augšvidus devona ūdens nesošos 
slāņus, kurus pārklāj kvartāra ūdens horizonta slāņi. Ūdensapgādei izmantojamais slānis atrodas 
no 24 – 26 m līdz 60 – 70 m dziļumam. Ūdens mineralizācija ir līdz 0,35 g/l, cietība līdz 7,3 
mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs. 

Gandrīz visos urbumos, kurus izmanto centralizētajā ūdensapgādē, ūdens kvalitāte atbilst 
normatīviem, tiek pārsniegts dzelzs līmenis, tāpēc lai uzlabotu ūdens kvalitāti, lielākajai daļai 
objektu nepieciešama atdzelžošana. Zilupē ir viena atdzelžošanas stacija, ciemos, kur ir 
centralizētā ūdensapgāde arī ir pa vienai atdzelžošanas stacijai – Šuškovā, Zaļesjē, Pasienē un 
Lauderos.  

Privātmāju īpašnieki ārpus ciemu teritorijām pārsvarā izmanto gruntsūdens grodu akas. 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāzes uzskaitē Zilupes novadā ir 
67 urbumi, no kuriem ekspluatēti tiek 10 urbumi. Daļa urbumu ir pašvaldības pārziņā, daļa – 
individuālo lietotāju pārziņā. 

6.1.tabula  

Zilupes novada teritorijā esošo ūdensapgādes urbumu skaits 

Administrat īvā 
teritorija 

Urbumu 
skaits Darbojas Likvid ētie 

Statuss nav 
zināms 

Zilupe  25 3 1 21 
Lauderu pagasts 6 1 - 5 
Pasienes pagasts 20 2 1 17 
Zaļesjes pagasts 16 4 - 12 
Kopā novadā 67 10 2 55 

Avots: LVĢMC Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, 19.09.2011. 

Galvenie ūdens patērētāji ir iedzīvotāji, sabiedriskās ēkas, komercuzņēmumi un pārvaldes 
iestādes, daudzdzīvokļu māju saimnieciskais sektors, zemnieku mājsaimniecības.  
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6.1.att. Ūdens izmantošana Zilupes novadā, tūkst.m3 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011. 

Ražošanas vajadzībām gadā tiek patērēta apmēram 20 tūkstoši m3 ūdens, bet sadzīves 
vajadzību nodrošināšanai – vidēji 80-120 tūkstoši m3 ūdens gadā.  

Centralizētā ūdensapgāde ir Zilupes pilsētā un visos novada ciematos. 

6.2.tabula 

Zilupes novada centralizētās ūdensapgādes sistēmas raksturojums 

Apdzīvota 
vieta 

Ūdens apgādes tīklu 
garums, km 

Patērētāju 
skaits 

Zilupe  6,4 1356 
Lauderi  3,02 214 
Pasiene  4,709 212 
Zaļesje  2,6 36 
Šuškova 1,727 52 

Avots: Zilupes novada pašvaldības dati 

Novadā ir ieviesta ūdens daudzuma uzskaite, kas sekmē ūdensapgādes sistēmas 
sakārtošanu un ūdens zudumu samazināšanu. 

Šobrīd tiek uzsākta projektu rakstīšana ūdenssaimniecības jautājumu sakārtošanai. Pēc 
projektu realizācijas tiks nodrošināts kvalitatīvs ūdens visos novada ciemos, kuros ir centralizētā 
ūdensapgāde. 

Sadzīves notekūdeņi no apdzīvoto vietu teritorijām tiek savākti kanalizācijas sistēmā, 
novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un attīrītie notekūdeņi – ūdenstecēs vai ūdenstilpnēs. 
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6.3.tabula 

Zilupes novada centralizētās kanalizācijas sistēmas raksturojums 

Apdzīvota 
vieta 

Kanalizācijas 
tīklu 

kopgarums, km 

Patērētāju 
skaits 

Notekūdeņu 
attīr īšanas 
iekārtu tips 

NAI jauda, 
tūkst.m3/gadā 

Zilupe 4,5 
1256 

BIO - 700 67302,35 
1,1 BIO - 100 11972 

Lauderi 1,5 198 
BioDRY – S-

45 
16000 

Pasiene 3,011 201 BIO - 100 45260 
Šuškova 0,326 45 Picobell XXL 6500 

Avots: Zilupes novada pašvaldības dati, 2011.gads 

Zilupes pilsētā kanalizācijas sistēma sastāv no divām atdalītām kanalizācijas sistēmām ar 
atsevišķām attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Mērnieku ielā BIO - 700 sastāv 
no attīrīšanas ierīces BIO – 700, t.i., aerotenka ar pagarināto aberāciju, sastāvoša no 2 
dzelzbetona aberācijas kamerām ar jaudu 350 m3 katra, I un II pakāpes bioloģiskajiem dīķiem. 
Notekūdeņu attīrīšanas komplekss nodots ekspluatācijā 1980. gadā. Sākotnēji darbojās viena 
aberācijas kamera ar jaudu 350 m3/dnn. Samazinoties notekūdeņu daudzumam, šī kamera 2000. 
gadā tika pārdalīta uz pusēm un pašreiz darbojas ar jaudu 175 m3 notekūdeņu diennaktī. 
Darbojas viena sūkņu stacija, kas pārsūknē pilsētas centrālās daļas notekūdeņus uz attīrīšanas 
iekārtām. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādā bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas režīmā. 
Attīrītie notekūdeņi no iekārtām tiek emitēti upē Zilupe. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības 
rezultātā veidojas dūņas, gadā aptuveni 50 t slapjo dūņu. Dūņas tiek uzkrātas un uzglabātas BIO 
– 700 neizmantotajā aerācijas kamerā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Lauku ielā BIO - 100 
(sastāv no attīrīšanas ierīces BIO – 100, I un II pakāpes bioloģiskajiem dīķiem). Notekūdeņu 
attīrīšanas komplekss nodots ekspluatācijā 1984. gadā. Samazinoties notekūdeņu daudzumam, 
2000. gadā aberācijas kamera tika pārdalīta uz pusēm un pašreiz darbojas ar jaudu 50 m3 
notekūdeņu diennaktī. Darbojas viena sūkņu stacija, kas pārsūknē notekūdeņus uz attīrīšanas 
iekārtām. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādā bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas režīmā. 
Attīrītie notekūdeņi no iekārtām tiek emitēti meliorācijas grāvī, kas ieplūst Istras upē un tad upē 
Zilupe. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas dūņas, gadā aptuveni 25 t 
slapjo dūņu. Dūņas tiek izvestas un uzglabātas BIO – 700 neizmantotajā aerācijas kamerā.  

Iedzīvotāji, kas nav pieslēgti kopējam kanalizācijas tīklam, savāc notekūdeņus 
izsmeļamās tvertnēs un SIA „Zilupes LTD” izved notekūdeņus saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem uz attīrīšanas iekārtām. 

Lauderu ciema notekūdeņi pašteces gaitā pa bezspiediena kanalizācijas tīkliem nonāk uz 
attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-45. Pēc kanalizācijas sistēmas tehniskās pases datiem 
kanalizācijas tīklu kopgarums 1.5 km, tīkli veidoti no keramikas un dzelzsbetona caurulēm, 
cauruļu diametrs galvenajos kolektoros 200 un 400 mm, ielu tīklos 150, 200, 250 un 400 mm. 
Kanalizācijas tīkls būvēts 1982. un 1983. gadā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no: 2 
nostādinātājiem ar šķērssienām, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-45, viena 
nostādinātāja ar šķērssienu. Iekārtas nodotas ekspluatācijā 2010.gadā. Iekārtas strādā 
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bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas režīmā. Attīrītie notekūdeņi no iekārtām tiek emitēti 
meliorācijas grāvī (100 m), tālāk Lauderu ezerā. 

Notekūdeņi no Pasienes ciema nonāk uz attīrīšanas iekārtām BIO – 200. Kanalizācijas 
sistēmas tīklu kopgarums pēc kanalizācijas sistēmas tehniskās pases ir 3,011 km, cauruļvadu 
būvniecībā izmantotas keramikas caurules, cauruļu diametrs 100 mm. Kanalizācijas sistēma un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200 būvētas 1984. un 1987.gadā. Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas sastāv no divām metāla konstrukcijas BIO-100 sekcijām. Sakarā ar notekūdeņu 
daudzuma samazināšanos tiek darbināta tikai viena BIO-100 sekcija. BIO-100 sekcija sastāv no 
aerācijas kameras un 2 nostādinātājiem. No attīrīšanas ierīces notekūdeņi ieplūst I un II pakāpes 
biodīķos, tālāk izplūde meliorācijas grāvī. Iekārtas strādā bioloģiskajā attīrīšanas režīmā.  

Notekūdeņi no Šuškovas ciema nonāk uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Picobell XXL, 
kas sastāv no trim pirmējiem nostādinātājiem, aerācijas tvertnes un izplūdes akas. Attīrītie 
notekūdeņi izplūst grāvī. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2010.gadā. Uz iekārtām tiek 
novadīti notekūdeņi no trim Šuškovas ciema daudzdzīvokļu mājām. Šuškovas ciema 
kanalizācijas sistēma būvēta 1968., 1987 gadā, kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums 0,326 km, 
cauruļvadu būvniecībā izmantotas keramikas caurules. 

Zaļesjes ciemā darbojas nosēdakas, kas tiek regulāri izpumpētas, nogādājot kanalizācijas 
notekūdeņus uz Zilupes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

 

6.2.att. Novadītais notekūdeņu daudzums, tūkst.m3/ gadā 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011. 

 Zilupes novadā nav izveidota lietusūdeņu savākšanas sistēma. Novadā nav teritoriju, kur 
būtu izjūtams šādas sistēmas trūkums.  

6.2. Elektroapgāde 
Zilupes novada teritorijā elektroapgādi nodrošina A/S „Latvenergo”, novads ietilpst 

austrumu elektrisko tīklu rajonā. Elektroenerģiju piegādā no Zilupes augstspriegumu tīklu 
transformatora apakšstacijas. Apdzīvotās vietas savieno 20 kV elektropārvades līnijas ar 20/0,4 
kV transformatoru apakšstacijām, no kurām līdz elektroenerģijas patērētājiem atiet 0,4 kV 
līnijas. A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Zilupes nodaļa veic ikdienas uzturēšanu, novērš 
tehniskas avārijas un modernizē esošās elektrolīnijas piešķirtā finansējuma robežās.  
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Novada teritoriju šķērso 110 kV elektrolīnijas Zaļesjes un Lauderu pagastos, kā arī 
Zilupes pilsētā. 

Zilupes novadu nešķērso lielās maģistrālās 330 kV elektrolīnijas.  

Zilupes novadā esošie elektrotīkli ir fiziski nolietojušies, tikai nedaudzās vietās gaisa 
kabeļi ir nomainīti ar pazemes kabeļiem, tādēļ dabas stihiju gadījumos – spēcīgs vējš, sniegs – 
vadi tiek norauti no stabiem, rodas elektroapgādes traucējumi. 

6.3. Sitlumapgāde 
Zilupes novada ciemos nav centralizētas siltumapgādes sistēmas.  

Zilupes pilsētā centralizēta siltumapgāde aptver nelielu iedzīvotāju skaitu. 

Kurināšanas sezona ir no septembra līdz maijam, ņemot vērā katra gada klimatiskos 
apstākļus. 

Energoefektivitātes nolūkos daudzas ēkas tiek siltinātas. Iedzīvotāji siltina individuālās 
dzīvojamās mājas, pašvaldības ēkas tiek siltinātas, realizējot dažādus projektus. Galvenokārt 
notiek izglītības iestāžu un administratīvo ēku siltināšana, kā arī kultūras iestāžu siltināšana.  

6.4. Gāzes apgāde 
Zilupes novads nav savienots ar Latvijas centralizētajiem dabas gāzes tīkliem. Novada 

iedzīvotājiem tiek piedāvāta sašķidrinātā gāze, ko patērētājiem piegādā SIA „Latvijas propāna 
gāze”, un novada iedzīvotāji to izmanto sadzīves un apkures vajadzībām.  

Pēdējos gados gāzes balonu lietotāju skaits samazinās, jo daudzi mājsaimniecībā sāk 
izmantot elektriskās plītis.  

Perspektīvā novada teritorijas gāzes apgāde iespējama no esošā maģistrālā gāzes vada 
Upmala – Preiļi – Rēzekne. Pašlaik gāzes vads ir uzbūvēts līdz Rēzeknei un plānots izbūvēt 
gāzes vada atzarus no Rēzeknes uz Kārsavu un Zilupi. Nepieciešamības gadījumā gāzes apgāde 
varētu tikt nodrošināta no Zilupes atzara.  

6.5. Autoceļi 
Satiksme ir viens no teritorijas infrastruktūras elementiem, kas nodrošina tās dzīvotspēju. 

Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” pēc to nozīmes ceļus iedala valsts, pašvaldības, uzņēmumu 
un māju ceļos. Valsts autoceļu kopējais garums Zilupes novadā sastāda 122,240 km, no kuriem 
Zilupes novada teritoriju 9,29 kilometru garumā šķērso valsts galvenais autoceļš A12 Jēkabpils – 
Rēzekne – Ludzas – Krievijas robeža (Terehova), viens valsts reģionālais autoceļš 30,970 km 
garumā: P52 Zilupe – Šķaune - Ezernieki un trīspadsmit valsts vietējo autoceļi, to kopgarums ir 
81,98 km. 
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6.4.tabula  

Valsts autoceļi Zilupes novadā 

Autoceļa 
šifrs 

Autoceļa nosaukums 
Garums, 

km 
Melnais 

segums, km 

Baltais 
segums, 

km 

Minim ālais 
nodalījuma 

joslas 
platums, m 

A12 
Jēkabpils – Rēzekne – 

Krievijas robeža 
9,29 9,29 0,0 31 

P52 
Zilupe – Šķaune – 

Ezernieki  
30,97 15,67 15,3 22 

V510 
Zilupe- Dilāni – 

Krivanda  
1,34 1,34 0,0 19 

V512 Ploski – Nirza  5,76 5,76 0,0 31 
V513 Ploski – Sovāni  3,95 0,0 3,95 19 
V514 Duboviki – Lauderi  11,58 0,0 11,58 19 
V515 Joņički – Pasiene 5,36 0,0 5,36 19 

V517 
Pakalni – Lauderi – 

Ploski 
17,7 1,25 16,45 22 

V518 Šuškova – Beļejova  3,01 0,0 3,01 19 

V519 
Krievijas robeža – Opoļi 

– Brigi  
1,05 1,05 0,0 27 

V520 
Meikšāni – Draudzības 

kurgāns 
4,49 4,49 0,0 19 

V538 Zilupe – Pasiene  14,45 1,29 13,16 19 
V539 Surbeļi – Šķirpāni 4,5 0,0 4,5 19 
V540 Šķirpāni – Soboļina  3,18 0,0 3,18 19 

V544 
Ludza – Nirza - 

Vecslabada 
5,61 2,33 3,28 22 

Avots: VAS Latvijas valsts ceļi, Latgales reģiona Ludzas nodaļa, 14.03.2011. 

Valsts nozīmes autoceļu kopgarums ar melno segumu ir 42,47 km un ar balto segumu- 
79,77 km. Zilupes novadā ir 7 valsts ceļu tilti un pārvadi. 

6.5.tabula  

Tiltu saraksts uz valsts autoceļiem Zilupes novadā 

Autoceļa 
šifrs 

Autoceļa nosaukums 
Adrese, 

km 
Upes 

nosaukums 
Tilta 

garums, m 

Būves 
(remonta) 

gads 

A12 
Jēkabpils – Rēzekne – 

Krievijas robeža 
162,96 Zilupe  67 1983 (1999) 

V512 Ploski – Nirza 2,54 Istra  104 1978 (2007) 
V514 Duboviki – Lauderi 7,73 Istra 34 1979 
V517 Pakalni – Lauderi – 22,45 Istra 26 1959 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Paskaidrojuma raksts 

39 

Zilupes novada pašvaldība  

Ploski 

V519 
Krievijas robeža – 

Opoļi – Briģi 
6,43 Zilupe 42 1976 

V538 Zilupe – Pasiene 13,2 Zilupe 42 1991 

V544 
Ludza – Lauderi – 

Vecslabada* 
29,79 Istra 19 1965 

*- tilts ir uz Zilupes un Ludzas novadu robežas 
Avots: VAS Latvijas valsts ceļi, Latgales reģiona Ludzas nodaļa, 14.03.2011. 

Valsts autoceļu stāvokli pārvalda un kontrolē Latvijas Valsts ceļu Latgales reģiona 
Ludzas rajona nodaļa. 

 

Pašvaldības autoceļu kopgarums ir 171,814 km, šo autoceļu uzturēšanu veic pašvaldība. 
Kopējais ielu garums ir 31,082 km. Reģistrācijas un uzskaites nolūkā pašvaldību ceļus iedala 
šādās grupās10:  

1) A grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai 
savieno apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem;  

2) B grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā trim 
viensētām;  

3) C grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu zemju īpašumiem vai mazāk 
nekā trim viensētām. 

6.6.tabula 

Zilupes novada pašvaldības autoceļi 

Administrat īvā 
teritorija 

Ceļi kopā, km A grupas ceļi B grupas ceļi C grupas ceļi 

Zaļesjes pagasts 61,42 21,95 24,4 15,07 
Lauderu 
pagasts 

40,454 16,491 9,109 14,854 

Pasienes 
pagasts 

69,94 25,53 20,53 23,88 

Kopā 171,814 63,971 54,039 53,804 
Avots: Zilupes novada pašvaldība, 28.06.2011. 

Zilupes novada ciemu teritorijās ir noteiktas ielas ar kopējo garumu 5,912 kilometri un 
Zilupes pilsētā ir ielas 25,17 km garumā. Zilupē ir 42 ielas, Zaļesjes ciemā – 7, Pasienē – 9, un 
Lauderos – 9 ielas.  

Rekonstrukcija un remonts nepieciešams vairākiem pašvaldības ceļiem un ielām. Šobrīd 
pašvaldība iesaistās dažādos projektos, kuru realizācijas procesā tiks asfaltēti ceļi un ielas.  

Uz šo brīdi svarīgākais uzdevums ir pašvaldības autoceļu reģistrācija un ierakstīšana 
zemesgrāmata, šim darbam jau 2013.gada pašvaldības budžetā tiks paredzēti l īdzekļi. Sākotnēji 
zemesgrāmatā tiks ierakstīti A kategorijas ceļi un ielas.  

Pašvaldības autoceļu saraksts dots 4.pielikumā. 

                                                           
10 MK 15.09.2009. noteikumi Nr. 1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 
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Novada teritorijā ir tikai viena degvielas uzpildes stacija – SIA „PASSIM”, kas atrodas 
Terehovas robežkontroles punkta tuvumā.  

Zilupes novadā sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina autobusu pārvadājumi, 
pagasta pārvalžu autobusi, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus, kā arī pēc pasūtījuma – vieglie 
taksometri (to stāvvieta atrodas pie Ludzas autoostas). Sabiedriskā transporta pakalpojumus 
vietējās nozīmes maršrutos sniedz viens pārvadātājs- SIA ”Ludzas ATU”, kura maršrutu tīkls 
sastāv no 20 maršrutiem.  

Reģionālās nozīmes starppilsētu pārvadājumus Zilupes novada teritorijā nodrošina SIA 
”Norma A”, kas veic starppilsētu pārvadājumu Kārsava – Ludza – Rīga. 

Skolēnus uz skolu nogādā 5 pašvaldības autobusi, šo pakalpojumu izmanto skolēni un 
skolotāji.  

6.7.tabula 

Maršruti, kas šķērso Zilupes novadu 

Maršruta 
Nr. Maršruta nosaukums 

Reisu 
skaits 
dienā 

Izpildes 
dienas Pārvadātājs 

5634 
Ludza – Felicianova – 

Zilupe – Šķaune 
4 Piektdienās 

SIA „Ludzas 
ATU” 

6552 
Ludza – Zilupe – 

Konecpole - Ludza 
4 Katru dienu  

SIA „Ludzas 
ATU” 

6579 
Ludza – Lauderi – 

Rundēni – Seiļi - Ludza 
2 

Otrdienās, 
sestdienās 

SIA „Ludzas 
ATU” 

6602 Ludza - Zilupe 4 Katru dienu 
SIA „Ludzas 

ATU” 
7444 Rēzekne - Terehova 2 Katru dienu  SIA „Norma A” 

Avots: Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa; www.1188.lv 

2010. gadā tika slēgti vairāki maršruti bijušā Ludzas rajona teritorijā, taču Zilupes novadā 
esošos maršrutus tas neietekmēja.  

Vairākos reisos tika samazināts kursēšanas biežums. Zilupes novadā tika skarts viens 
reiss – Nr. 5634 Ludza – Felicianova – Zilupe – Šķaune, šajā maršrutā tika slēgta izpildes diena 
– pirmdiena.  

Tā kā sabiedriskais transports kursē samērā reti un vajadzīgajā brīdi nenodrošina 
iedzīvotāju pārvietošanos, tiek izmantots privātais transports.  

Novada teritorijā nav veikts pētījums, kāds būtu sabiedriskā maršruta noslogojums 
dažādos ceļa posmos. 

Zilupes novadu šķērso starptautiskā dzelzceļa līnija Rīga – Zilupe – Maskava. Zilupes 
pilsētā atrodas Zilupes stacija. Divreiz dienā vilciens kursē virzienā uz Rīgu un divreiz virzienā 
uz Zilupi.  
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6.6. Telekomunikācijas 
Sakaru līniju un stacionāro elektronisko sakaru pakalpojumus Zilupes novadā nodrošina 

SIA ”Lattelekom”. Šim uzņēmumam fiksēto tālruņu pieslēgumi pakāpeniski samazinās, tam par 
iemeslu ir strauja elektronisko mobilo sakaru tirgus attīstība.  

Mobilās telekomunikācijas-mobilo internetu un datu pārraidi piedāvā visā Latvijā 
licencētie operatori – SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele2”, SIA ”Bite Latvija”, 
izmantojot dažādus datu pārraides standartus, kas savā starpā atšķiras ar piedāvāto datu pārraides 
ātrumu. Pieslēguma kvalitāte ir atkarīga no bāzes staciju tuvuma, kā arī no tā, vai konkrētais 
pieslēguma veids ir pieejams šajā stacijā. 

Radio un televīzijas retranslāciju nodrošina Rēzeknes televīzijas tornis. Pārklājums 
neapmierina, sevišķi pierobežā.  Digitālās satelīttelevīzijas pakalpojumus nodrošina „VIASAT 
Latvija”. Digitālās, kabeļtelevīzijas, interaktīvās un virszemes televīzijas pakalpojumus 
nodrošina SIA ”Lattelekom”. 
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7. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums 

7.1. Dabas teritorijas un objekti 

Zilupes novada teritorijā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. To kopējā 
platība ir apmēram 250 hektāri, kas ir mazāk par vienu procentu no novada teritorijas.  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir dabas liegums Grebļukalns, ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi Rundēnu Velna dobe un Lauderu Velna dobe un dižkoki. 

Dabas liegums Grebļukalns – atrodas Pasienes pagastā, teritorijas platība ir 237 ha. 
Dibināts 1957.gadā. tā ir arī NATURA 2000 teritorija. Teritorija dibināta priežu mežu uz osiem 
aizsardzībai, kas Latvijā un Eiropā ir rets biotops. Sastopama ES Biotopu direktīvas augu suga – 
meža silpurene. 

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas pieminekļi Lauderu Velna dobe -  izteiksmīga 
glaciokarsta ieplaka pauguru masīva virsotnē, iedobei stāvas malas, tās lejā ezeriņš; teritorijas 
platība – 2,2 ha, atrodas Lauderu pagastā. 

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas pieminekļi Rundēnu Velna dobe - Piemineklis 
ir 4,6 hektāri liels, atrodas Ludzas novada Rundēnu pagastā un Zilupes novada Lauderu pagastā, 
dibināts 1977. gadā. Rundēnu apkārtnē ap 5 – 10 km2 platībā ir sastopami vairāki Latvijā maz 
pazīstamas formas dobi pauguri, kuru virsotnē ir īpatnējas 2 – 8 m dziļas, parasti pārpurvotas 
ieplakas stāvām nogāzēm. Vislielākais šāds veidojums atrodas 3 km uz ziemeļiem no 
Rundēniem, mežā 300m uz rietumiem no autoceļa V517 Pakalni – Lauderi – Ploski. Paugurs 
izskatās pēc slīpi nošķelta, pamatnē eliptiska (150 m gara un apmēram 90 m plata) konusa, kura 
relatīvais augstums sasniedz 8-15 m. Tā nogāzes labi izteiktas. Paugura augšējā daļa tādejādi 
veido it kā eliptisku valni ap ieplaku, kuras dibenā ir neliels daļēji ar krūmiem aizaudzis sūnu 
purvs (kūdras biezums tajā nepārsniedz 2-2,5 m). Vaļņa augstums dienvidu un dienvidaustrumu 
pusē sasniedz 7-8 m, bet ziemeļu daļā ievērojami pazeminās (līdz 3-4 m). Ieplakas nogāzes 
(paugura „iekšējās” nogāzes) ir stāvas. Paugurs sastāv galvenokārt no fluvioglaciāliem (ledāja 
kušanas ūdeņu straumju) smilšainiem grants un oļu nogulumiem, vietām ar morēnas rakstura 
smilšmālu un mālsmilts ieslēgumiem. 

7.1.tabula 

Zilupes novada dižkoki 

N.p.k. Suga 
Lat īniskais 
nosaukums 

Nosaukums Atrašanās vieta 
Apkārtm ērs, 

m 

1 Papele  Populus spp. 
Lauderu 
papele 

Zilupes nov., 
Lauderu pag. 

5,96 

2 Papele Populus spp. 
Lauderu 
Māzeru 
papele 

Zilupes nov., 
Lauderu pag. 

5,10 

3 Parastā liepa  Tilia cordata Zaļesjes liepa 
Zilupes nov., 

Zaļesjē 
4,31 

4 
Parastais 

ozols 
Quercus 

robur 
Pasienes 

ozols 
Zilupes nov., 
Pasienes pag. 

4,40 
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5 
Parastā 
vīksna 

Ulmus laevis 
Pasenes 
vīksna  

Zilupes nov., 
Pasienes pag. 

4,20 

6 Parastā liepa Tilia cordata Sološu liepa  
Zilupes nov., 
Lauderu pag. 

4,08 

7 
Parastais 

ozols 
Quercus 

robur 
Sološu ozols 

Zilupes nov., 
Lauderu pag. 

4,26 

8 Āra bērzs 
Betula 

pendula 
Sļadzevas 

bērzs 
Zilupes nov. 3,18 

Avots: Dabas aizsardzības pārvaldes dati, 06.12.2012. 

Nevienam no Zilupes novada teritorijā esošajiem dabas liegumiem šobrīd nav izstrādāts 
dabas aizsardzības plāns un nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās spēkā ir Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 
"Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kas 
reglamentē teritoriju izmantošanu. 

7.2. Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas 
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi ir konkrētas kultūrvēsturiski nozīmīgas 

teritorijas un atsevišķi objekti, kuriem ar likumu ir noteikts izmantošanas, saglabāšanas un 
aizsardzības statuss. Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka likums „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” un no tā izrietošie normatīvie akti. 

Zilupes novada teritorijā atrodas kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Sarakstā iekļauti 31 novadā esošie pieminekļi 
– 29 valsts nozīmes un 2 vietējās nozīmes. Starp tiem: 16 arheoloģijas pieminekļi, 3 arhitektūras 
pieminekļi un 12 mākslas pieminekļi, kuri atrodas nekustamajos objektos. 

7.2.tabula 

Zilupes novada valsts aizsargājamie kultūrvēsturiskie pieminekļi 

Valsts 
aizsardzības 

numurs 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļu 
nosaukums 

Pieminekļa 
vērt ības 
grupa 

Atrašanās vieta 

1538 Arheoloģija  
Dongu pēdakmens 

(Čortov kameņ) kulta 
vieta 

Vietējās 
nozīmes 

Lauderu pagasts, 
Dongi 

3978 Māksla 
Altāris ar gleznu 

„Marijas 
apsludināšana” 

Valsts 
nozīmes 

Lauderu pagasts, 
Lauderi, Lauderu 

pareizticīgo baznīcā 
Zudis, atrodas 

meklēšanā 

3979 Māksla Sānu altāri (2) 
Valsts 

nozīmes 

Lauderu pagasts, 
Lauderi, Lauderu 

pareizticīgo baznīcā 

6461 Arhitektūra  
Lauderu pareizticīgo 
baznīca ar žogu un 

vārtiem 

Valsts 
nozīmes 

Lauderu pagasts, 
Lauderi 

1539 Arheoloģija 
Rudavas (Lītavas) 
kalns - pilskalns 

Valsts 
nozīmes 

Lauderu pagasts, 
Rudova 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Paskaidrojuma raksts 

44 

Zilupes novada pašvaldība  

1569 Arheoloģija Skripščinas senkapi 
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
0,4km uz DDR no 

Skripščinas kapsētas 

1570 Arheoloģija Šuškovas senkapi 
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts 
Šuškovas D daļā 
Plisunkas upītes 
kreisajā krastā 

1574 Arheoloģija Meikšānu pilskalns 
Valsts 

nozīmes 
Pasienes pagasts, 
Meikšānu kapsētā 

1575 Arheoloģija 
Pasienes senkapi 

(Sopkas) 
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
Pasienes –Noviku un 
Pasienes –Dolgijas 

ceļu malās 

1576 Arheoloģija 
Kausas pilskalns ar 

apmetni 
Valsts 

nozīmes 
Pasienes pagasts, pie 

bij. Maļinas 

1577 Arheoloģija Pakruļu senkapi 
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, pie 
bij.Pakruļos pie 

Zilupes un Plisunkas 
upju satekas 

1578 Arheoloģija 
Šešku – Zaborjes 

senkapi 
Valsts 

nozīmes 
Pasienes pagasts, pie 
Zaborjes un Šeškiem 

1579 Arheoloģija Šešku senkapi 
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
starp Šeškiem,bij. 
Pakruļiem un bij. 

Suržiem 

1571 Arheoloģija Katalovas senkapi 
Valsts 

nozīmes 
Pasienes pagasts, 

Katalova 

1572 Arheoloģija Kozlovas senkapi 
Valsts 

nozīmes 
Pasienes pagasts, 

Kozlova 

1573 Arheoloģija Latišonku senkapi 
Valsts 

nozīmes 
Pasienes pagasts, 

Latišonki 

4020 Māksla Sānu altāris  
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
Pasiene, Pasienes 

katoļu baznīca 

4021 Māksla Sānu altāris 
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
Pasiene, Pasienes 

katoļu baznīca 

4012 Māksla Ērģeles  
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
Pasiene, Pasienes 

katoļu baznīca 

4016 Māksla Kancele  
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
Pasiene, Pasienes 

katoļu baznīca 

4011 Māksla Altāris  
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
Pasiene, Pasienes 

katoļu baznīca 

4019 Māksla Sānu altāris 
Valsts 

nozīmes 

Pasienes pagasts, 
Pasiene, Pasienes 

katoļu baznīca 

6465 Arhitektūra 
Pasienes katoļu 

baznīca ar žogu un 
Valsts 

nozīmes 
Pasienes pagasts, 

Pasiene 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Paskaidrojuma raksts 

45 

Zilupes novada pašvaldība  

vārtiem 

1602 Arheoloģija 
Duboviku pilskalns 
(Gorodok, Sopka) 

Valsts 
nozīmes 

Zaļesjes pagasts, 
Duboviki 

1603 Arheoloģija 
Naumku pilskalns 

(Šibeņica) 
Valsts 

nozīmes 
Zaļesjes pagasts, 

Naumki 

4029 Māksla Altāris ar gleznu 
Valsts 

nozīmes 

Zaļesjes pagasts, 
Terefova, Terehovas 

katoļu kapliča 

1604 Arheoloģija Zilupes senkapi 
Valsts 

nozīmes 
Zilupe, parkā pie 

dzelzceļa 

4033 Māksla Sānu altāris 
Valsts 

nozīmes 
Zilupe, Saveļinku 

katoļu kapu kapličā 

4034 Māksla Sānu altāris  
Valsts 

nozīmes 
Zilupe, Saveļinku 

katoļu kapu kapličā 

4030 Māksla Altāris  
Valsts 

nozīmes 
Zilupe, Saveļinku 

katoļu kapu kapličā 

6467 Arhitektūra 
Saveļinku katoļu kapu 

kapliča 
Vietējās 
nozīmes 

Zilupe, Saveļinku 
kapos 

Avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, www.mantojums.lv, 29.03.2011. 

 

7.1.att. Saveļņiku katoļu kapu kapliča 
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7.2.att. Pasienes katoļu baznīca ar žogu un vārtiem  

Novadā ir vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi. Tie ir dažādi krucifiksi, 
piemiņas vietas, kultūrvēsturiskas apbūves u.tml. Šo objektu saraksts ir 7.2.tabulā. Tabulā nav 
apkopoti krucifiksi.  
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7.3.tabula 

Novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un piemiņas vietas 

Nr. 
kart ē Nosaukums Teritorija, 

Atrašanās vieta 
1 Piemineklis kritušajiem II 

pasaules karā 
Zilupe, Zilupes kapos 

2 Zilupes pareizticīgo baznīca Zilupe, Lauku ielā 
3 Piemineklis represētajiem II 

pasaules karā 
Zilupe, Dzelzceļnieku ielā 

4 Zilupes pilsētas 
70.gadadienas atcerei 

Zilupe, Brīvības ielā 

5 Piemineklis kritušajiem II 
pasaules karā 

Zilupe, Brīvības ielā 

6 Piemineklis kritušajiem II 
pasaules karā 

Zilupe, Partizāņu ielā 

7 Zilupes katoļu baznīca Zilupe, Baznīcas ielā 
8 Piemineklis kritušajiem II 

pasaules karā 
Zilupe, Baznīcas ielā 

9 Zilupes novadpētniecības 
muzejs 

Zilupe, Skolas ielā 

10 Piemineklis kritušajiem II 
pasaules karā 

Lauderos, Lauderu pagasts 

11 Piemineklis kritušajiem II 
pasaules karā 

Lauderos, Lauderu pagasts 

12 Piemineklis kritušajiem II 
pasaules karā 

Zaļesjē, Zaļesjes pagasts 

13 Piemineklis kritušajiem II 
pasaules karā 

Pasienē, Pasienes pagasts 

 

Teritorijas plānojums nosaka, ka novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un piemiņas 
vietas ir saglabājami, tos nedrīkst iznīcināt. 
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7.3.aatt. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti 

Pašvaldības darbinieki un citi interesenti turpina apkopot kultūrvēsturiskās liecības un 
saglabā materiālus saistībā ar novada nozīmes kultūrvēsturiskajiem objektiem. 

Zilupes novada Pasienes pagastā ir vēsturiski nozīmīga vieta, kas ir arī tūrisma objekts – 
tas ir Draudzības kurgāns. Draudzības kurgāns ir 1959. gadā uzbērts uzkalniņš ar vidū iestādītu 
ozolu par godu 3 valstu tautu draudzībai cīņās – Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas robežu 
satekpunktā. 
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8. Novada zemju raksturojums 

Zilupes novads sastāv no Zilupes pilsētas un trīs pagastiem – Zaļesjes, Pasienes un 
Lauderu pagasti. 

Zemes sadalījumā pa lietošanas veidiem Zilupes novada teritorijā dominē 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas aizņem 13667,5 ha jeb 44,3 % no novada kopplatības 
un meži – 12561,6 ha jeb 40,7 % no novada kopplatības. 

8.1.tabula 

Zemju sadalījums pēc zemju lietojuma veida 

Zemes lietošanas veids Platība, ha Procenti 
Lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 

13667,5 44,3 

Meži 12561,6 40,7 
Krūmāji 1252,8 4,0 
Purvi 1138,4 3,7 
Zeme zem ūdeņiem 639,3 2,1 
Zeme zem ēkām un 
pagalmiem 

401,4 1,3 

Ceļi 647,0 2,1 
Pārējās zemes 550,1 1,8 
Kopā 30858,1 100,0 

Avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011. 

No lauksaimniecības zemēm lielāko daļu aizņem aramzeme – 8907,9 ha, ganības aizņem 
3671,2 ha, pļavas – 1015 ha un augļu dārzi tikai 73,4 ha. 

Zemes iedalījums pēc lietošanas mērķa Zilupes novadā ir sekojošs: 

� Lauksaimniecība – 18943,5 ha; 
� Mežsaimniecības zeme – 10471,3 ha; 
� Ūdens objektu teritorija – 254,0 ha; 
� Derīgo izrakteņu ieguves teritorija – 37,2 ha; 
� Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – 218,1 ha; 
� Individuālo dzīvojamo māju apbūve – 105,8 ha; 
� Daudzdzīvokļu māju apbūve – 31,1 ha; 
� Komercdarbības objektu apbūves zeme – 31,7 ha; 
� Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme – 116,4 ha; 
� Ražošanas objektu apbūves zeme – 44,8 ha; 
� Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme – 579,7 ha; 
�  Inženiertehniskās apgādes tīkli un objektu apbūves zeme – 24,5 ha. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek noteikts pēc zemes vienības galvenā zemes 
lietošanas mērķa.  

Vislielākās platības ir noteiktas kā mežsaimniecības zemes un lauksaimniecības zemes.  
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8.2.tabula 

Zemes vienību vidējā kadastrālā vērt ība 

Administrat īvā 
teritorija 

Zemes vienības 
kadastrālo vērt ību 

kopsumma, Ls 

Zemes vienību 
platību summa, ha 

Zemes vidējā 
kadastrālā vērt ība, 

Ls/ha 
Zilupes pilsēta 818178 469,93 1741,06 

Lauderu pagasts 1034403 7496,3189 137,99 
Pasienes pagasts 1819975 12055,733 150,96 
Zaļesjes pagasts 1703011 10800,788 157,67 

Avots: VZD mājas lapa: www.vzd.gov.lv, 20.08.2012. (par 2012.gada maiju) 

Visvairāk ēku atrodas Zilupes pilsētā, no pagastiem – Pasienes pagastā, bet vismazāk – 
Lauderu pagastā.  

8.3.tabula 

Ēku un inženierbūvju skaits un kadastrālā vērt ība 

Administrat īvā 
teritorija  

Ēku skaits 
Ēku kadastrālo 
vērt ību summa, 

Ls 

Inženierbūvju 
skaits 

Kadastrālo 
vērt ību 

kopsumma, Ls 
Zilupes pilsēta 1571 178646 24 64639 

Lauderu pagasts 827 404295 5 88151 
Pasienes pagasts 1141 589798 32 251030 
Zaļesjes pagasts 867 514749 34 265881 

Avots: VZD mājas lapa: www.vzd.gov.lv, 20.08.2012. (par 2012.gada maiju) 

 

Zilupes novadā kopumā pašvaldības zeme ierakstīta Zemesgrāmatā 81,66 ha kopplatībā, 
tās novērtējums Ls 108044. Novada pašvaldībai ir ierakstītas Zemesgrāmatā 11 nedzīvojamās 
ēkas, skolas stadions un 61 dzīvojamā māja.  

8.2.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērt ējums 

Pozīcija 2009.gads, Ls 2010.gads, Ls 2011.gads, Ls 
Dzīvojamo ēku vērtība 69731 67576 65960 
Nedzīvojamo ēku vērtība 808908 1023719 1002569 
Transporta būvju vērtība 1247999 964245 901670 
Zemes vērtība 563006 611838 614057 
Citu celtņu un būvju 
vērtība 

256221 400638 630312 

Kopā  2945865 3068016 3214568 
Avots: Zilupes novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats, 28.06.2011. 

Vislielāko vērtību sastāda nedzīvojamās ēkas un transporta būves. Visvairāk dzīvojamo 
ēku, kas ierakstītas Zemesgrāmatā ir Zilupes pilsētā. Visvairāk zemesgabalu, kas ierakstīti 
Zemesgrāmatā ir Zilupes pilsētā – 73 īpašumi, vismazāk Zaļesjes pagastā – 7 īpašumi; Lauderu 
pagastā – 9 īpašumi; Pasienes pagastā – 19 īpašumi.   
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8.1.att. Pašvaldības zemju sadalījums pēc lietošanas veida 
Avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011. 

Analizējot novada pašvaldībai piederošās zemes, var redzēt, ka apmēram 40 % no tām ir 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un tikpat – meži. 

 

2000. gadā tika veikta Tautas skaitīšana, kurā tika iegūta informācija par mājokļiem. 
Jaunāka informācija par mājokļiem būs pieejama pēc 2011.gada Tautas skaitīšanas rezultātu 
apkopošanas un publiskošanas. 

Pēc 2000.gada Tautas skaitīšanas rezultātiem redzams, ka liela daļa iedzīvotāju (ap 40%) 
dzīvo vienas ģimenes mājās, kuras celtas laika periodā no 1919.-1945.gadam. Šobrīd  iedzīvotāju 
skaits šajās mājās varētu būt mazāks, jo daļa iedzīvotāju ir pārcēlušies uz pilsētu- uz 
daudzdzīvokļu namiem.  

Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir pieejams lielāks pakalpojumu klāsts – elektrība, 
ūdensvads, kanalizācija, siltais ūdens. Viensētu īpašniekiem ir pieejama elektrība, ciemu 
teritorijā arī ūdensvads un kanalizācija, ārpus ciemu teritorijām nav pieejama centralizētā 
ūdensapgāde un kanalizācija.  

 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Paskaidrojuma raksts 

52 

Zilupes novada pašvaldība  

 

9. Vides stāvoklis novadā 

9.1. Atmosfēras kvalitāte 

Saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā: 

1) Stacionāro avotu izmeši, kas rodas no siltumapgādes procesa – no katlu mājām, 
rūpnīcām; 

2) Mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta. 

Stacionāro avotu emisijas 

No piesārņojošām vielām procentuāli vislielāko piesārņojumu rada oglekļa oksīds, 
putekļi un cietās daļiņas. Oglekļa oksīds pārsvarā rodas ķīmiski nepilnīgā sadegšanas procesā 
katlu mājās, bet cietās daļiņas un putekļi – katlumājas pelnos.  

Novadā ikgadēju pārskatu par emisijām un izlietoto kurināmā daudzumu sniedz Pasienes 
pagasta pārvalde, SIA „Zilupes LTD”, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Opoļu 
robežapsardzības nodaļa, SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, Zilupes 
arodvidusskola, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Zilupes I kategorijas dzelzceļa 
robežkontrole.  

9.1. tabula 

Zilupes novada katlu māju emisija 

Piesārņojums, 
tonnās 

2008. gads 2009. gads 2010. gads 

NOx 1,7931 0,4475 0,8996 
CO2 2,19 2,6411 2,8691 

Cietās daļiņas 0,7072 0,8295 0,9096 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Kā kurināmo Zilupes novadā izmanto koksni un malku.  

Mobilo avotu emisijas 

Nozīmīgs mobilo avotu izmešu apjoms iespējams no valsts autoceļa A12 Jēkabpils – 
Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža, kas šķērso novadu. Satiksmes intensitāte ir pāri pār 1200 
automašīnas diennaktī, no kurām apmēram 45% ir kravas automašīnas. Diemžēl piesārņojuma 
apjoms šajā apvidū netiek pētīts, tādēļ informācijas, cik liels piesārņojums rodas, nav.  

Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga - Zilupe, pa kuru notiek pasažieru un kravas 
satiksme. Vilcienu darbināšanai tiek izmantota dīzeļdegviela, kuras sadegšanas procesā radītās 
vielas izdalās gaisā. Piesārņojuma apjoms novadā netiek mērīts, grūti spriest par tā apjomu. 

9.2. Ūdens kvalitāte 

Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu iekļūšana ūdenstilpnēs vai 
ūdenstecēs. Ūdens ekosistēmu degradāciju, izraisot eitrofikāciju, varētu veicināt slāpekļa un 
fosfora savienojumi, kas nonāk ūdens objektos no punktveida avotiem (notekūdeņi, kas tiek 
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savākti no ciemu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) un no difūzajiem avotiem (notece no 
lauksaimniecības zemēm, viensētām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai utt.). 

Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti” Zilupe atbilst karpveidīgo upes statusam, līdz ar to upju ķīmiskajai un 
bioloģiskajai kvalitātei jāatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu parametriem. Zilupē 2006.g. vērtēta 
prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes atbilstība robežlielumiem, kas 2006.gadā novērtēta kā 
neatbilstoša, kā cēloni norādot paaugstinātu ūdens skābumu (zems pH) ziemas periodā. 

2006. gadā Daugavas upju baseinu apgabalā monitorings veikts 22 upju un 26 ezeru 
ūdensobjektos, kopā 49 monitoringa stacijās, tai skaitā Zilupē (pie Latvijas – Krievijas robežas). 
Zilupes upē kvalitāte pēc sliktākā rādītāja novērtēta kā laba. 

Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna izstrādes laikā tika noteikts esošais 
ūdensobjektu stāvoklis un izvirzīti mērķi.  

9.2. tabula 

Ūdensobjektu (ŪO) raksturojums 

ŪO kods ŪO nosaukums Administrat īvā 
teritorija 

Platība, km2 Kvalit āte/ 
potenciāls 

D520 SP Zilupe  
Zaļesjes pag. 
Pasienes pag. 

Zilupe  
169,42 2 

D521 Istra  
Zaļesjes pag. 
Lauderu pag. 

Zilupe 
137,2 2 

E255 Lauderu ezers Lauderu pag. 0,56 3 
Avots: Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2009 

Šajā 8.2. tabulā kvalitāte/potenciāls ir provizoriskā ekoloģiskā kvalitāte. Uz šo brīdi 
Zilupei un Istrai ir laba kvalitāte, Lauderu ezeram ūdens kvalitāte ir vidēja. 

9.3. tabula 

Upju ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes monitoringa rezultāti 

ŪO 
kods 

Monitoringa 
postenis 

Gads 
ŪO 
tips 

O2, 
mg/l 

BSP5, 
mg/l 

NH4, 
mg/l 

Nkop, 
mg/l 

Pkop, 
mg/l 

Saprob.ind. Vērt ējums 
Šenona ind. Ticamība  

D520 
SP 

LV – RU 
robeža 

2006 4 7.97 1.08 0.087 1.77 0.062 
2.03 2 
1.77 1 

D521 Istra, grīva 2007 3 8.63 1.07 0.023 1.21 0.039 
1.88 2 
2.57 2 

Avots: Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2009 

Zilupes novadā ezeru kvalitāte noteikta  vienā ezerā – Lauderu ezerā, tā noteikta kā 
vidējā. Monitorings šeit nav veikts.  

Daugavas baseina apsaimniekošanas plānā tiek izvirzīti vides kvalitātes mērķi.  
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9.4. tabula 
Vides kvalitātes mērķi un izņēmumi 

ŪO kods ŪO 
nosaukums 

Kvalit āte/ 
potenciāls Risks Kvalit ātes 

mērķis Izņēmumi 

D520 SP Zilupe  2  2  
D521 Istra  2  2  
E255 Lauderu ezers 3  2  

Avots: Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2009 

2011.gada 3.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 31.05.2011. noteikumi Nr. 418 
„Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, kas nosaka virszemes ūdensobjektus, kuros pastāv risks 
nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā 
likumā paredzētajā termiņā un izvirza prasības riska ūdensobjektu aizsardzībai. Zilupes novadā 
neviens ūdensobjekts nav noteikts kā riska ūdensobjekts.  

Dzeramā ūdens kvalitāte 

Pie dzeramajiem pazemes ūdeņiem pieskaita pazemes saldūdeņus ar hlorīdu un sulfātu 
koncentrāciju zemāku par 250 mg/l, permangināta oksidējamību zemāku par 5 mg O2/l, 
neatkarīgi no dzelzs koncentrācijas. Tāds ir pazemes ūdens raksturojums, kura dabiskais sastāvs 
ir maksimāli tuvs Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumos Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. 

Hidrogēnkarbonātu ūdeņu ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes 
prasībām. Problēmas var rasties ar atsevišķiem ingredientiem. Aktuālākās no tām ir samērā 
augsts dzelzs saturs un nepietiekams fluora saturs. Pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem pazemes 
ūdeņu kvalitāti kopumā var raksturot kā labu, papildus dezinfekcija nepieciešama profilakses 
nolūkā vai epidēmijas gadījumā.  

Notekūdeņu ietekme uz vidi 

Zilupes novadā nav vienota ūdenssaimniecības apsaimniekotāja. Ūdenssaimniecības 
pakalpojumus nodrošina vairākas iestādes: SIA „Zilupes LTD”, SIA „Bidrija”, Pasienes pagasta 
pārvaldes komunālais dienests. Novadā ikgadēju pārskatu par emisijām un notekūdeņu 
daudzumu sniedz Pasienes pagasta pārvalde un SIA „Zilupes LTD”, SIA „Bidrija”. 

9.5.tabula 

Notekūdeņu daudzums 

Administrat īvā 
teritorija 

2009. 2010. 

Zilupe 47,113 51,876 
Lauderu pag 10,844 11,724 
Pasienes pag 51,474 36,529 
Zaļesjes pag 11,491 0,200 

Kopā: 120,922 100,329 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Visvairāk notekūdeņu rodas Zilupes pilsētā.  
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9.6.tabula 

Emisiju daudzums no notekūdeņu attīr īšanas iekārt ām 

Gads  Suspendētā viela BSP5 ĶSP5 Pkop. Nkop. 
2009. 3,5255/3,3461 19,85326/0,5746 40,569/9,6441 0,2287 1,866 
2010. 11,7235/1,08 14,8586/1,0389 31.3487/4,4356 0,2609 1,8599 

* piesārņojuma slodze gadā/tonnas gadā 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītās dūņas ļoti nelielā apjomā tiek izmantotas 
lauksaimniecībā, pārsvarā tās tiek uzglabātas. Nākotnē ir jādomā par dūņu plašāku izmantošanu.  

9.3. Potenciāli piesārņotās vietas 
Atbilstoši likumam „Par piesārņojumu” Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs apkopo ziņas par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām valstī Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmā. Zilupes novada teritorijā reģistrētas 13 
potenciāli piesārņotās vietas, visām ir noteikta 2.kategorija – potenciāli piesārņota vieta.  

9.7.tabula 

Potenciāli piesārņotas vietas Zilupes novadā 

Administrat īvā 
teritorija 

Vietas 
nosaukums 

Piesārņojošā 
darbība 

Reģistrācijas 
numurs 

Darbības 
laiks 

Pasienes pagasts DUS Pasienē Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

68848/2933  10 – 30  

Pasienes pagasts Atkritumu 
izgāztuve Gorbaču 
ciemā  

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

68848/2932  9 gadi (1994-
2003)  

Zaļesjes pagasts  VID Latgales 
reģionālās iestādes 
muitas 
robežkontroles 
punkts „Terehova”, 
katlu māja  

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

68968/4647  - 

Zilupe Zilupes 
arodvidusskolas 
katlu māja 

Elektroenerģija, 
gāzes, tvaika un 
karstā ūdens apgāde 

68175/4730  - 

Lauderu pagasts  Lauderu darbnīcas Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts  

68648/2887  16 gadi (kopš 
1988.g.) 

Lauderu pagasts  Vecās darbnīcas 
Navinskos  

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts  

68648/2886  43 gadi (kopš 
1950.g.) 

Lauderu pagasts  Ķimikāliju 
noliktava Litovskos 

Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība  

68648/2885  4 gadi (1989-
1993) 

Lauderu pagasts  DUS Navinskos Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

68648/2884  23 gadi (1970-
1993) 

Lauderu pagasts  DUS Lauderos Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

68648/2883  13 gadi (1980-
1993) 

Lauderu pagasts  Blontu putnu ferma  Mājputnu audzēšana 68648/2882  43 gadi (kopš 
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1950.g.) 
Lauderu pagasts  Liellopu ferma 

Kovališkos 
Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

68648/2881  38 gadi (1955-
1993) 

Lauderu pagasts  Liellopu ferma 
Litovskos 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība  

68648/2880  41 gads (1952-
1993)  

Lauderu pagasts  Liellopu ferma 
Navinskos  

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība  

68648/2879  14 gadi (1979-
1993) 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Plānojot saimniecisko darbību piesārņoto vietu teritorijās, jāveic augsnes un gruntsūdeņu 
analīzi un jānovērš piesārņojums pirms darbības uzsākšanas. 

9.4. Atkritumu apsaimniekošana 
Līdz 2008.gadam visi sadzīves atkritumi no novada pagastiem tika nogādāti uz pagastu 

izgāztuvēm. Šobrīd visas pagastu izgāztuves ir slēgtas un rekultivētas. Šobrīd atkritumi tiek 
nogādāti SIA ”Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” poligonā Rēzeknes 
novada Ozolnieku pagasta Križevniekos.  

Zilupes novadā uz šo brīdi ir trīs atkritumu apsaimniekotāji – SIA „Marss”; SIA „Eko 
Latgale” un SIA „L&T”. 

Novadā notiek jaunu saistošo noteikumu izstrāde par atkritumu apsaimniekošanu. 
Paredzēts, ka novada teritorijā tiks noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas zona, līdz ar to 
pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, tiks rīkots iepirkums un tiks noteikts viens atkritumu 
apsaimniekotājs visā novada teritorijā.  

Tuvākajā nākotnē jāparedz izbūvēt ierobežotus laukumus sadzīves atkritumu konteineru 
novietošanai, jāuzsāk atkritumu šķirošana, jāizveido atkritumu savācējtransporta maršruti, kas 
apkalpotu viensētas. Šobrīd šķirotos atkritumus iedzīvotāji var nogādāt SIA „Ludzas 
apsaimniekotāja” šķirošanas laukumā – Rūpnīcas 2a, Ludzā, kur visa veida šķirotie atkritumi 
tiek pieņemti bez maksas, arī lielgabarīta atkritumus var nogādāt uz šo šķirošanas vietu.  

5.5.tabula 

Atkritumu daudzums Zilupes novadā, tonnas gadā 

Administrat īvā 
teritorija 

2008. 2009. 2010. 
Sadzīves Bīstamie Sadzīves Bīstamie Sadzīves Bīstamie 

Zilupe - - 1,4 5,5 69,98 12,58 
Lauderu pag 27,72 - 21,38 - 23,49 - 
Pasienes pag 31,67 5,0 69,98 4,21 - - 
Zaļesjes pag 59,67 8,8654 41,57 8,87 37,59 9,93 

Kopā 119,06 13,8654 134,33 18,58 131,06 22,51 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Zilupes novadā nav uzņēmumu un iestāžu, kuru darbības rezultātā rastos ievērojams 
daudzums rūpniecisko un bīstamo atkritumu. Raksturīgākie atkritumi ir no remontdarbnīcām: 
izstrādātās eļļas, filtru materiāli, riepas, absorbenti, šķīdinātāji. Celtniecības procesā rodas 
būvgruži, kas satur bīstamās vielas. Medicīnas iestādēs: šļirces, pārsienamais materiāls, 
medikamenti. Mājsaimniecībā: svina akumulatori, luminiscentās lampas, baterijas. Bīstamos 
atkritumus nodot organizācijām, kas saņēmušas atļauju šāda veida atkritumu apsaimniekošanai. 
Tuvākais bīstamo atkritumu apsaimniekotājs ir SIA ”Ludzas apsaimniekotājs”.  
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Novada teritorijā ir aizliegts apglabāt dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktus. SIA 
”Reneta” ir tiesīga tos savākt, transportēt un iznīcināt un SIA ”Ekovide” ir tiesīga tos savākt un 
pārstrādāt. 

9.5. Riska teritorijas 

Zilupes novadā kā riska teritorijas tiek noteiktas: 

1) autoceļu aizsargjoslu teritorijas – bīstamo kravu avāriju risks un satiksmes avāriju risks; 
ierobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam; 

2) dzelzceļš – notiek bīstamo kravu pārvadāšana; 

3) 110, 20 KV elektropārvades gaisvadu līniju aizsargjoslu teritorijas – avāriju riska teritorijas; 
ierobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam; 

4) applūstošās teritorijas upju palienēs – plūdu riska teritorijas, teritorijā nosakāmi būvniecības 
ierobežojumi; 

5) Mežu masīvu teritorijas un kūdras iegulu teritorijas – ugunsgrēku riska teritorijas. 
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10. Valsts aizsardzības objekti un teritorijas 
Zilupes novadam ir 55,98 km gara robeža ar Krievijas Federāciju.  

Visa novada teritorija atrodas pierobežā, kā arī teritoriju pārklāj 2 km plata pierobežas 
joslas zona.  

Uz teritoriju pierobežas joslā attiecas pierobežas joslas nosacījumi (12.11.2009. likums 
"Latvijas Republikas valsts robežas likums"; 27.07.2010. MK noteikumi Nr.674 "Noteikumi par 
Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, 
pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un 
to uzstādīšanas kārtību"). 

 Būtiskākie ierobežojumi no teritorijas plānojuma viedokļa ir saistīti ar 12 m platu zonu 
no valsts robežas līnijas, kas ir noteikta kā valsts robežas josla, kura izmantojamā tikai 
robežsardzes vajadzībām. Josla atrodas 12 m no valsts robežas līnijas uz sauszemes un 12 metru 
plata robežas josla no ūdensteču vai ūdenstilpju krotes vai krasta līnijas, ja robežlīnija noteikta pa 
novadgrāvju, strautu un upju vidu. Zemes platība starp Krotes un vai krasta līniju un robežlīniju 
papildus iekļaujama valsts robežas joslā. Tās skar Zilupes upes izmantošanu, ierobežojot iespēju 
tās saimnieciskai izmantošanai šajā posmā (peldēšanai, makšķerēšanai u.c.). 

 

10.1.att. Pasienes MKP 

Foto: SIA „Sustainable Advanced solutions” 
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III ZILUPES NOVADA PERSPEKT ĪVĀ ATT ĪSTĪBA 

11. Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam risinājumi  
 Zilupes novadā īsā laika periodā tiek izstrādāti divi nozīmīgi attīstības plānošanas 
dokumenti. Tie ir: Attīstības programma 7 gadiem un Teritorijas plānojums 12 gadiem. 
Plānošanas dokumenti ir savstarpēji saistīti un papildina viens otru. 

Pateicoties visu dokumentu kopumam, novadam ir gan ilgtermiņa redzējums, gan 
teritorijas izmantošanas perspektīve, gan īstermiņa darāmo darbu saraksts. Izstrādātajos 
dokumentos, nepieciešamības gadījumos, var veikt izmaiņas, grozot tos, tomēr visi dokumenti ir 
jāskatās kompleksi un veicot izmaiņas vienā dokumentā, ir jāvērtē, kā tas ietekmēs pārējos 
dokumentus un vai plānotās izmaiņas nenonāk pretrunā ar citiem attīstības plānošanas 
dokumentiem. 

 Zilupes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam izstrādāta 2011.-2012. gadā, 
apstiprināta ar Zilupes novada domes 23.02.2012. lēmumu Nr. 3, §2 „Par Zilupes novada 
attīstības programmas 2012. – 2018. gadam apstiprināšanu”.  

ZILUPES NOVADA V ĪZIJA : 

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 

uzņēmējdarb ībai. 

Novadā ekonomiskajā attīstībā būtiska ir tranzīta loģistika, ņemot vērā tranzīta 
apkalpošanu pakalpojumu nepieciešamību Krievijas robežas tuvumā, nozīmīgs ir Zilupes pilsētas 
– pierobežas pilsētas statuss. Līdztekus attīstās gan lauksaimniecība, gan mežsaimniecība. 

Zilupes novada pašvaldības specializāciju iezīmē tādas nozares kā gaļas lopkopība, 
mežsaimniecība, loģistika un tūrisms.  

Ņemot vērā to, ka  novads atrodas tālu no noieta tirgiem, viena no lauksaimniecības 
nozarēm, kas šeit attīstās, ir gaļas lopkopība, jo tā neprasa ikdienas gatavās produkcijas 
realizāciju kā tas ir piena lopkopībā. 

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 tranzīta apkalpošanu saistītus 
pakalpojumus, gan muitas noliktas, gan pārkraušanas zonas. 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. 
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Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, 
Attīstības programmā ir definēti stratēģiskie mērķi. Stratēģiskie mērķi kalpo par pamatu 
prioritāšu noteikšanai un turpmāko veicamo darbību identificēšanai. 

Stratēģiskie mērķi: 

1) Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība; 
2) Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika; 
3) Ilgtspējīga vide un teritorija. 

Ilgtermiņa prioritātes: 
1) Izglītota, saliedēta sabiedrība; 
2) Ekonomikas attīstība; 
3) Ilgtspējīga attīstība. 

Attīstības programmā ir definēti vidēja termiņa prioritātes un noteikti sasniedzamie rezultāti. 
Vidēja termiņa prioritātes ir: 

1) VP1 – Izglītības iestāžu modernizēšana un sakārtošana; 
2) VP2 – Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana; 
3) VP3 – Darba vietu radīšana; 
4) VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana; 
5) VP5 – Infrastruktūras attīstība; 
6) VP6 – Uz vietējiem dabas resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība; 
7) VP7 – Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana. 

Attīstības programmā ir noteikti rīcības virzieni un uzdevumi rezultātu sasniegšanai. Kā 
arī Attīstības programmai ir pievienoti pielikumi – gan Rīcības plāns, gan Investīciju plāns, kas 
nosaka konkrētus uzdevumus mērķu sasniegšanai un attēlo iespējamos projektus. 

12. Teritorijas plānojuma 2013. -2025. gadam risinājumi 
Teritorijas plānojums ir izstrādāts laika periodam 12 gadiem, tajā definēta teritorijas 

izmantošana un izmantošanas ierobežojumi. Nosakot atļauto izmantošanu, tiek parādītas un reizē 
nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas. Viens no svarīgākajiem 
Teritorijas plānojuma uzdevumiem ir funkcionālā zonējuma izstrāde. Funkcionālais zonējums 
jeb teritorijas izmantošanas veidu iedalījums tiek veidots, balstoties uz atšķirīgu izmantošanas 
veidu galveno grupu noteikšanu. Teritorijas tiek grupētas pēc to pamatizmantošanas, līdzīgās 
apvienojot vienā, lai veidotu pēc iespējas kompaktāku un reizē arī fleksibilu funkcionālo 
dalījumu. Izmantošanas veida telpiskās struktūras veidojošās pazīmes it to funkcija, telpiskais 
risinājums un novietojums, pieejamība, kam ir īpaša nozīme cilvēku uztverē un vietas telpiskajā 
uzbūvē.  

Katras teritorijas atļauto izmantošanu – jaunveidojamo zemes vienības platību, apbūves 
parametrus, ierobežojumus nosaka Teritorijas plānojuma 2.sējuma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 5.sadaļa.  

Klasifikācija izveidota ar mērķi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc 
iespējas mazāku to skaitu; tas atvieglo plānojuma lietošanu. Plānošanā ir izplatīta prakse gandrīz 
jebkurā teritorijā atļaut dažādas funkcijas. Tas nozīmē, ka jebkura teritorija ir uzskatāma par 
jauktas izmantošanas teritoriju, lai gan attiecīgā izmantošanas veida nosaukums liecina tikai par 
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vienu izmantošanu. Ņemot vērā, ka reālā situācijā nekad neeksistē viena izolēta funkcija, tad 
plānošanas uzdevums būtu spēt noteikt attiecīgās teritorijas labāko galveno izmantošanu 
(funkciju), tai pakārtojot nekonfliktējošas, citas atļautās funkcijas. 

Zilupes novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam visas teritorijas tiek iedalītas 
divās lielās kategorijās - apbūves teritorijas un teritorijas, kur apbūve nav galvenais izmantošanas 
veids. Teritorijas plānojumā ir noteiktas deviņas apbūves teritorijas un četras teritorijas, kur 
apbūve nav galvenais izmantošanas veids. 

Lauku zemēs galvenais izmantošanas veids ir lauksaimniecība, taču ir radīta iespēja 
daudzpusīgai lauku izmantošanai – gan bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguve, gan dažāda 
veida apbūves izvietošana. Mežu teritorijās galvenais zemes izmantošanas veids ir 
mežsaimniecība, taču tiek atļauta arī bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguve, meža zemju 
transformācija lauksaimniecības zemēs, kā arī dažu veidu apbūves teritoriju izvietošana. Dabas 
un apstādījumu teritorijas galvenokārt noteiktas apdzīvotās vietās, tās var būt gan labiekārtotas, 
gan bez labiekārtojuma.  

Lauku zemes ir zemes vienības, kur galvenais izmantošanas veids ir lauksaimnieciska 
izmantošana un viensētu apbūve, bet papildus atļauta mežsaimnieciska izmantošana, 
sabiedriskas, komercdarbības, ražošanas un tehniskas būves, bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguve un zemju transformācija, atļauta infrastruktūras objektu būve un rekonstrukcija. 

Mežu teritorijas ir teritorijas, kurās galvenais izmantošanas veids ir mežsaimnieciskā 
darbība, vides aizsardzība un teritoriju izmantošana rekreācijai, citu atļauto būvju būvniecība un 
izmantošana, kokapstrādes uzņēmums, derīgo izrakteņu ieguve, dabas tūrisma izvietošana. Meža 
teritorijās tiek atļauta infrastruktūras objektu un meliorācijas sistēmu izvietošana, kā arī meža 
zemju transformēšana. Meži pilda saimnieciskās, ekoloģiskās un sociālās funkcijas.  

Ūdeņu teritorija ir dabiskas vai mākslīgas ūdensteces un ūdenstilpes (upes, ezeri, dīķi).  

Dabas un apstādījumu teritorijas ir plašs jēdziens, kas attiecināms uz visām „zaļajām” 
teritorijām. Dabas un apstādījumu teritorija ir teritorija pilsētā un ciemos ar estētisku un 
rekreācijas nozīmi – meži, parki un apstādījumi. 

Dabas un apstādījumu teritorija. Labiekārtotas dabas teritorija ir ir labiekārtotas teritorijas 
ar estētisku vai rekreācijas nozīmi. 

Dabas un apstādījumu teritorija. Dārzi ir teritorijas, kurās galvenais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir augļu un sakņu dārzu ierīkošana ģimenes vajadzībām ar sezonas rakstura 
būvēm. 

Dabas un apstādījumu teritorija. Kapsētas ir teritorijas, kur galvenā izmantošana ir 
apbedījumu veikšana un ar to saistītas būves. 

Nosakot dzīvojamās apbūves klasifikāciju un iedalot to savrupmāju, mazstāvu un 
daudzstāvu apbūves teritorijās, tiek ņemta vērā teritorijas izmantošana un apbūves un ar to 
saistītās teritorijas nozīme vietas telpiskajā struktūrā. Šī ir apbūve, kas raksturīga apdzīvotām 
vietām, koncentrējoties vienkopus mazās zemes īpašumu vienībās, veidojot lielāku apbūves 
blīvumu, un kurai nepieciešama centralizēta inženiertehniskā apgāde.  
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Savrupmāju apbūves teritorija ir dzīvojamās apbūves zona pilsētā un ciemos ar 
savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju un apbūves struktūru. Galvenā 
izmantošana - dzīvojamo māju apbūve, bet papildus izmantošana – citu atļauto būvju būvniecība 
un teritorijas izmantošana. 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir tālākas perspektīvas apbūves zemes, kuru 
galvenā izmantošana ir lauksaimnieciskā darbība un dzīvojamo māju apbūve. 

Mazstāvu dzīvojamā apbūve ir dzīvojamās apbūves zona pilsētā un ciemos, kur galvenā 
izmantošana ir dzīvojamo māju apbūve līdz 3 stāviem, bet papildus izmantošana – citu atļauto 
būvju būvniecība un teritorijas izmantošana. 

Daudzstāvu dzīvojamā apbūve ir teritorija, kurā galvenais izmantošanas veids ir 
daudzdzīvokļu māju un rindu māju dzīvojamā apbūve, bet papildus izmantošana - citas atļautās 
izmantošanas. 

Publiskās apbūves teritorija ir teritorija, kurā galvenā izmantošana ir sabiedrisku un 
komercdarbības būvju apbūve, bet papildus izmantošana - citas atļautās izmantošanas. Publiskās 
apbūves teritorijas raksturo teritoriju un ēku pieejamību sabiedrībai. Teritoriju un apbūves 
pieejamības raksturs un to telpiskā loma ainavā ir publiskās apbūves teritorijas klasifikācijas 
galvenie kritēriji. Šajā grupā tiek ietvertas sabiedrisko un komerciestāžu apbūve, kas neatšķiras 
pēc to lomas telpiskajā struktūrā, taču tām ir dažādas funkcijas, kuras savukārt ir iespējams ātri 
mainīt vietām.  

Rūpniecības apbūves teritorija ir teritorijas, kurās galvenā izmantošana ir ražošanas, 
transporta un noliktavu uzņēmumu apbūve, bet papildus izmantošana - citas atļautās 
izmantošanas. 

Rūpniecības apbūves teritorija (R1) ir teritorija, kurā galvenā izmantošana ir derīgo 
izrakteņu ieguve. 

Tehniskās apbūves teritorija  ir teritorija, kurās galvenais zemes un būvju izmantošanas 
veids ir valsts, pašvaldības un komersantu inženierbūves un transporta infrastruktūras būves, bet 
papildus izmantošana- citas atļautās izmantošanas. 

Transporta infrastruktūras teritorija ir teritorijas, kur galvenais izmantošanas veids ir 
valsts un pašvaldības kopējas izmantošanas transports - ielu un ceļu tīkls, laukumi, dzelzceļš un 
citas inženierbūves. 

Valsts aizsardzības objektu teritorijas nozīmē teritorijas, kur galvenais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir valsts aizsardzībai, robežsardzei un muitai nepieciešamo būvju, ēku un ar 
tām saistītās infrastruktūras izvietošana. 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas arī īpašas teritorijas ar savām specifiskajām prasībām. 
Tādas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kur izmantošanu reglamentē dabas aizsardzības 
normatīvie akti; aizsargājamie kultūras pieminekļi un to teritorijas, kur izmantošanu regulē 
kultūrvēsturisko objektu aizsardzības normatīvie akti; novada nozīmes kultūrvēsturiskie objekti 
un piemiņas vietas; Valsts robežas josla un pierobežas josla, kur izmantošanu regulē Latvijas 
Republikas valsts robežas likums; piesārņotas un potenciāli piesārņotās vietas, kur pirms 
izmantošanas tiek pārbaudīts piesārņojuma līmenis; ainaviski nozīmīgie ceļa posmi, kuru 
pieguļošās teritorijas nedrīkst apmežot; applūstošās teritorijas, kurās ir aizliegta būvniecība.  
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Teritorijas plānojumā liela vērība tiek pievērsta apdzīvoto vietu izmantošanai un 
robežām. 

Viens no Teritorijas plānojuma uzdevumiem ir arī aizsargjoslu noteikšana. Atbilstoši 
grafiskās daļas mērogam ir atliktas visas aizsargjoslas, kuru platums ir vienāds vai lielāks par 10 
m. Aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums un no tā izrietošie normatīvie akti. 
Zilupes novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam ir noteiktas 4 veidu aizsargjoslas: 

1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo 
aizsargjoslu galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās 
iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. Zilupes novada gadījumā 
par tādām var uzskatīt upju, dīķu, ezeru, purvu aizsargjoslas, kā arī valsts aizsardzībā 
esošo Zilupes novada kultūras pieminekļu aizsargjoslas un aizsargjoslas ap ūdens 
ņemšanas vietām. 

2) Ekspluatācijas aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais 
uzdevums ir nodrošināt dažāda veida komunikāciju un objektu efektīvu un drošu 
ekspluatāciju un attīstības iespējas. Pie šādām aizsargjoslām pieskaitāmas ne tikai 
aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, siltumtīkliem, kanalizācijas tīkliem u.tml., bet arī 
ielu sarkano līniju koridori. 

3) Sanitārās aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo aizsargjoslu galvenais 
uzdevums ir paaugstinātu sanitāro prasību nodrošināšana. Zilupes novadā šāda veida 
aizsargjoslas ir  noteiktas ap kapsētām, kā arī ap novada teritorijā esošajām notekūdeņu 
attīrīšanas ietaisēm. 

4) Drošības aizsargjoslas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu šo 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. Zilupes novadā drošības aizsargjoslas ir aktuālas ap aizsprostiem un gar 
dzelzceļu. 

Šo aizsargjoslu parametri aprakstīti Zilupes novada teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos. Gadījumos, ja attiecīgā aizsargjosla precīzi atbilst 
Aizsargjoslu likuma un ar to saistītās metodikas kā Ministru kabineta noteikumu prasībām, tad 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir ierakstīta attiecīga norāde, nepārrakstot 
likuma prasības. Konkrētāki parametri norādīti tikai tajos gadījumos, ja aizsargjosla skar 
konkrētu Zilupes novada objektu vai teritoriju. 

Tauvas joslas Zilupes novadā tiek noteiktas saskaņā ar Zvejniecības likumu (1995), kas 
gar privāto ūdeņu krastiem ir 4 metri, bet gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metru platumā, izņemot 
gadījumus, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un 
tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij. Tauvas joslas platums 
tiek skaitīts: gar upju lēzeniem krastiem – no normālās ūdenslīnijas, bet gar upju kraujiem 
krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no 
ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. Ūdensobjektu piekrastes zemes īpašniekiem ir 
tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo šis likums un citi normatīvie akti. 
Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku paredzēta 
kājāmgājējiem, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides 
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aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. Mēroga noteiktības dēļ tauvas 
joslas nav grafiski attēlotas Zilupes novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet tās 
nosakāmas detālplānojumu izstrādes gadījumos. 

Norādes turpmākai novada attīstības plānošanai 

Zilupes novada teritorijas plānojums piedāvā iespējas vēlamajai telpiskajai attīstībai 
nākotnē. Tas nodrošina bāzi lēmumu sagatavošanai, kam ir telpiska nozīme.  

Pašvaldībai lēmumi ir jāpieņem, paturot prātā, kur notiks jauna attīstība un kā tā tiks 
īstenota. Pie jebkuras iedzīvotāju vajadzības apmierināšanas, jāpatur prātā konfliktējošās 
intereses un jāmeklē kompromisa iespējas. 

Ņemot vērā pašvaldības iespējas un vajadzības, ciemu teritorijā ir izstrādājams 
lokālplānojums, sakārtojot inženierkomunikāciju nodrošinājumu, zemes sadales un apvienošanas 
jautājumu, kā arī citus nozīmīgus jautājumus.  

Teritorijas plānojums ir dokuments, kas piedāvā konkrētu telpisku vīziju 12 gadiem, 
piedāvājot koncepcijas vēlamai telpiskai struktūrai, vadlīnijas īstenošanas rīcībām un prasības 
ikdienas darbībām. Plānošana ir nebeidzams process. Nepārtrauktības un pēctecības principi 
garantē, ka plānošanas dokumentiem jāreaģē uz mainīgo situāciju, tomēr grozot teritorijas 
plānojumu un mainot situāciju, jāsaglabā tās plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies.  

13. Teritorijas plānojuma grozīšana un īstenošana 
Zilupes novada teritorijas plānojums 2013. – 2025.gadam ir tiesisks pamats novada 

teritorijas izmantošanai turpmākajiem 12 gadiem un nosaka teritorijas atļauto (plānoto) 
izmantošanu un izmantošanas nosacījumus. Teritorijas plānojums pašvaldībai ir tiesisks pamats 
pieņemot turpmākos lēmumus par teritorijas izmantošanu un arī pamatojums projektu 
realizācijai, investīciju piesaistīšanai. 

Teritorijas plānojums iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem un uzņēmējiem ir garantija un 
iespējas savu projektu realizācijai. Teritorijas plānojums visiem interesentiem kalpo kā 
informācija par Zilupes novada teritoriju un tās turpmāko attīstību. 

Teritorijas plānojums likumdošanā noteiktajā kārtībā ir jāpārskata, ja: 

1) ir stājies spēkā augstākstāvošs plānošanas dokuments, kas tieši ietekmē Zilupes novada 
telpisko attīstību; 

2) beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks; 
3) tiek ievēlēta jauna pašvaldības dome. 

Zilupes novada teritorijas plānojuma izmaiņas veicamas saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. Tie saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, 
detalizēt vai precizēt, veicot papildus darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi 
par nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma un arī teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu grozījumi. 

Plānojuma īstenošanas galvenie instrumenti ir teritorijas izmantošanas zonējums, tās 
izmantošanas un apbūves noteikumi. Katrai vietai – gan dabas, gan apbūves teritorijām – 
atbilstoši teritorijas plānojuma zonējumam ir noteiktas telpiskās iespējas. Novada attīstība 
telpiskajā aspektā notiek, realizējot šīs iespējas, kas reizē veido novada struktūras pamatu un 
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palīdz saglabāt gan dabas, gan kultūrvēsturiskās vērtības. Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos tiek konkretizētas gan atsevišķu vietu, gan teritoriju tipu izmantošanas iespējas 
atbilstoši teritorijas plānojuma redzējumam. Tā kā novads, līdzīgi dzīvam organismam, atrodas 
nepārtrauktā attīstībā, tad plānojuma īstenošana nav kāda vienreizēja atsevišķa darbība, bet 
process, kurā teritorijas izmantošanas zonējums un noteikumi spēlē ikdienas darbarīku lomu. 

Teritorijas plānojuma grozījumu procedūru uzsāk pēc atbilstoša Zilupes novada domes 
lēmuma pieņemšanas. Priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumiem var ierosināt jebkura 
fiziska vai juridiska persona, bet pašvaldībai nav pienākums lemt par teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes uzsākšanu pēc katra saņemtā priekšlikuma. Šādu grozījumu uzsākšanas 
nepieciešamība jāvērtē kontekstā ar Zilupes novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam 
noteikto, izmaiņām augstāk stāvošos plānošanas dokumentos (reģiona, nacionāla līmeņa 
plānošanas dokumentos), kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 
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Pielikumi 

Pielikumu saraksts 
 

1.pielikums  Dabas lieguma „Grebļukalns” shēma un robežpunktu koordinātas 

2.pielikums  Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Lauderu velna dobe” shēma 
un robežpunktu koordinātes 

3.pielikums  Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Rundēnu velna dobe” shēma 
un robežpunktu koordinātes 

4.pielikums  Pašvaldības ceļi  
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1.pielikums 

Dabas lieguma „Grebļukalns” shēma un robežpunktu koordinātas  

Saskaņā ar 15.06.1999. MK noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem", ar 
grozījumiem, 131.pielikumu 

 

Dabas lieguma “Grebļukalns” robežpunktu koordin ātas 

Nr.p.k. Robežpunkts x koordināta y koordināta 
1. 1 233257 754357 

2. 2 233300 754358 

3. 3 233342 754437 

4. 4 233557 754601 

5. 5 233533 754635 

6. 6 233669 754758 

7. 7 233649 755000 

8. 8 233678 755019 

9. 9 233667 755141 

10. 10 233614 755290 

11. 11 234016 755388 
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12. 12 234614 755557 

13. 13 234882 755982 

14. 14 234933 755984 

15. 15 235087 756125 

16. 16 235054 756182 

17. 17 235571 756480 

18. 18 235993 756943 

19. 19 236479 757229 

20. 20 236538 757222 

21. 21 236780 757442 

22. 22 236985 757913 

23. 23 236933 757964 

24. 24 236896 757956 

25. 25 236749 757849 

26. 26 236652 757854 

27. 27 236572 757687 

28. 28 236543 757695 

29. 29 236549 757817 

30. 30 234266 756263 

31. 31 233864 756030 

32. 32 233633 755885 

33. 33 233285 755463 

34. 34 233304 755282 

35. 35 233359 755257 

36. 36 233357 754730 

37. 37 233209 754524 
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2.pielikums 

Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Lauderu velna dobe” shēma un 
robežpunktu koordinātes  

Saskaņā ar 17.04.2001. MK noteikumu Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem", 121.pielikumu 
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Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lauderu Velna dobe” robežu apraksts 

Nr. 

p.k. 

Robežposmu numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Zilupes novads. Lauderu pagasts 

1. 1-2 
No punkta pie ceļa Rundēni–Lauderi ziemeļu malas 100 m uz 

ziemeļrietumiem 

2. 2-3 100 m uz ziemeļaustrumiem 

3. 3-4 
100 m uz dienvidaustrumiem līdz ceļa Rundēni–Lauderi ziemeļu 

malai 

4. 4-1 Gar ceļa Rundēni–Lauderi ziemeļu malu 100 m uz dienvidrietumiem 
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3.pielikums 

Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa „Rundēnu velna dobe” shēma un 
robežpunktu koordinātes  

Saskaņā ar 17.04.2001. MK noteikumu Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem", 123.pielikumu 
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Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Rundēnu Velna dobe” robežu apraksts 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ludzas novads. Rundēnu pagasts. Zilupes novads. Lauderu pagasts 
Rundēnu pagasta saimniecības “Joma”, “Leit āni”  

Lauderu pagasta saimniecība “Ādiņi”  
1. 1-2 No punkta paugura pakājē uz Rundēnu un Lauderu pagasta robežas (180 

m uz dienvidiem no saimniecības “Leitāni” ziemeļaustrumu kupicas) 80 
m gar paugura pakāji pa Lauderu pagasta teritoriju atpakaļ līdz pagastu 
robežlīnijai 

2. 2-3 80 m uz dienvidrietumiem gar paugura pakāji (saimniecības “Leitāni” 
teritorijā) līdz meža ceļam 

3. 3-4 300 m uz ziemeļrietumiem gar paugura pakāji (pa meža ceļu), šķērsojot 
saimniecību “Leitāni” un nonākot saimniecībā “Joma” 

4. 4-5 160 m uz ziemeļaustrumiem gar paugura pakāji (iesākumā pa 
saimniecību “Joma”, pēc tam pa saimniecību “Leitāni”) l īdz meža ceļam 

5. 5-1 260 m uz dienvidaustrumiem gar paugura pakāji (pa meža ceļu 
saimniecības “Leitāni” teritorijā) līdz sākumpunktam 
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4.pielikums 

Pašvaldības ceļi 

Zaļesjes pagasta ceļi 

N.p.k. Autoceļa nosaukums Garums, km 
1 Rutki- Janovele – Brigu stacija 3,1 
2 Surbeļi – Marcinpole – Rivčini 2,4 
3 Surmači – Naumki – Duboviki 4,2 
4 Čivčiši – Pampļeva – Zagorski 4,2 
5 Ploski – Marcinpole 2,5 
6 Zaļesjes ciema eliņi 3,05 
7 Zilupe – Opoļu RKP 2,5 
8 Savelinki – Belomejo  2,5 
10 Sviļava – Cibuļi – Rakšina 2,8 
11 Rutku kapu ceļš 2,3 
12 Ploski – Rpmašenki – Šilova 2,6 
13 Lomaši – Derjagina 1,5 
14 Sovāni – Sļadzeva 1,4 
15 Kaplinka – Jučeva 3,4 
16 Zaļesje – Rubankova 0,7 
17 Zaļesje – Sovāni 1,3 
18 Zaļesje – Naumki – Ramašonki 3,1 
19 Bondari – Zaleščina - Bukatina 2,8 
20 Sviļava – Ploski 2,2 
21 Jučeva – Kastricina – Zaļeščina 2,6 
22 Surmači – Naumki 1,8 
23 Bondari – Kastricina 0,72 
24 Gubina – Šilova  0,9 
25 Skaistava – Sļadzeva 1,6 
26 Žiževa – Derjagina 1,2 
27 Horoševa – Krievijas robeža 1,0 
28 Pampļeva = Pampļevas kapi 0,45 
29 Dubpviki – Podovaļina 1,6 
30 Rivčini - Rakšina 1,0 

 

Pasienes pagasta ceļi 

N.p.k. Autoceļa nosaukums Garums, km 
1 Pasiene – Gorbači 1,28 
2 Pasiene – Adamova – Pasiene 3,24 
3 Pasiene – Grišina – Katalova 11,29 
4 Pricimova – Katalova 3,41 
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5 Zaborje – Šešku kapi 3,41 
6 Guzenki – Latišonki 2,1 
7 Zaborje – Baltkrievijas robeža 0,8 
8 Pasiene – Pasiene 2 0,39 
9 Pasiene – Pasiene 3 0,4 
10 Torčilova – Gorniki – Piragova 3,71 
11 Grišina – Pirdova – Katalova 2,81 
12 Skripčino – Pirdova 4,9 
13 Šuškova – Šuškova 2 0,82 
14 Šuškova – Pinti 1,69 
15 Šuškova – Rudņa 1,1 
16 Kozlova – Tivļeva – Pinti 3,22 
17 Garāni - Biksi 1,49 
18 Garani – Noviņje 1,61 
19 Šķaune – Pedeļeva 1,71 
20 Kozlova – Valsts mežs 0,41 
21 Pinti – Šeški 3,1 
22 Reči – Valsts mežs 1,4 
23 Gorbači – Torčilova 3,1 
24 Meikšāni – Kalnačeva  1,31 
25 Skripčina – Skripčinas kapi 0,49 
26 Garaņi – Garaņi 2 0,79 
27 Dolgije – Koļesņiki 3,19 
28 Noviki – Ļitviki 0,71 
29 Meikšāni – Šešku ezers 1,21 
30 Gorbači – Karjera 0,49 
31 Draudzības Kurgāna celiņi 1,2 
32 Kozlova – Kozlova 2 1,0 
33 Garaņi – Gaļici 1,0 
34 Adamova – Bukatino 1,66 
35 Adamova – Adamova 2 0,4 

 

Lauderu pagasta ceļi 

N.p.k. Autoceļa nosaukums Garums, km 
1 Lauderi – Blonti 1,827 
2 Lauderi – Pepļi 1,705 
3 Lauderi – Bidrija – Blonti 3,256 
4 Koņeva – Cucuri 4,457 
5 Cucuri – Rjabije – Mozori 5,246 
6 Paideri – Bortniki 1,541 
7 Novinskije – Ļitovskije – Plepļi 1,327 
8 Sološi – Maslova 2,283 
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9 Turovka – Rudova 1,941 
10 Žlobnova – Cucuri 1,428 
11 Turova – Turova 2 0,589 
12 Visti – Piteri 2,199 
13 Skredeļi – Beļaji 1,042 
14 Lauderi – Beļaji 1,876 
15 Plepņi – Paraļi – Rudova 2,258 
16 Dongi – Dongi 2 0,674 
17 SKradeļi – Skradeļi 2 0,339 
18 Novinskije – Novinskije 2 0,23 
19 Gumenica – Gumenica 2 0,455 
20 Cucuri – Cucuru kapi 0,927 
21 Novinskije – Kazimirova 0,558 
22 Sološi – Zaļesjes pagasts 0,815 
23 Maslova – Maslova 2 0,237 
24 Sološi – Čivčiši 1,411 
25 Lauderi – Streļcova 1,418 
26 Kovališki - Iļjuši 0,415 

 

 


