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IEVADS 

Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (turpmāk tekstā – 
Stratēģija) tiek izstrādāta saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības 2013. gada 25.oktobra 
lēmumu Nr.9,§27. Ar šo lēmumu apstiprināts Stratēģijas izstrādes darba uzdevums. Par 
Stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināts Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Vitālijs Vaļdens.  

Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam ir ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokuments, kurā definēta novada specializācija un vīzija, noteikti 
novada attīstības mērķi, prioritātes un galvenie rīcības virzieni, lai nodrošinātu novada 
teritorijas stabilu, ilgtspējīgu attīstību, sekmētu ekonomisko izaugsmi un sociālo stabilitāti, 
saglabājot Zilupes novada identitāti un vērtības. 

Stratēģijas izstrāde pamatojas uz dažādu līmeņu plānošanas dokumentu analīzi, 
teritorijas izpēti. Darbs pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas faktiski bija uzsākts jau 
pirms domes lēmuma pieņemšanas, kad Zilupes novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. 
un Attīstības programmas 2012.-2018. izstrādes ietvaros tika organizētas tikšanās ar 
iedzīvotājiem, veikta iedzīvotāju aptauja, rīkotas darba grupu sanāksmes, kurās tika 
diskutēts par novada tēlu, prioritātēm, identitāti un vērtībām.  

Gan Zilupes novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Paskaidrojuma rakstā, 
gan Attīstības programmā 2012.-2018.gadam dots detalizēts un vispusīgs pašreizējās 
situācijas raksturojums, uz ko balstās Stratēģijā dotais novada attīstības izvērtējums, SVID 
analīze, iezīmēti procesi, tendences un iespējamie attīstības scenāriji. Tādējādi Stratēģijas 
izstrāde ir notikusi ciešā saistībā ar Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas izstrādi. 
Atsevišķie dati, kas raksturo pašreizējo situāciju ir aktualizēti un iekļauti Stratēģijas esošās 
situācijas kopsavilkumā. 

Šie trīs dokumenti ir cieši saistīti, papildinot viens otru, veido pamatu novada 
attīstībai, līdz ar to var apgalvot, ka Stratēģijas izstrādē izmantota integrēta plānošanas 
metode.  

Stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā VARAM “Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam sadarbībā ar 
pašvaldību izstrādā uzņēmums SIA „LMR project”. 

Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam gala redakcija 
apstiprināta ar Zilupes novada pašvaldības 2013. gada 28.decembra lēmumu (prot. Nr.12, 
1.§.). 
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Stratēģijā izmantotie termini 

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, vēlamā situācija Zilupes novadā 2030. 

gadā.  

Stratēģiskie mērķi – tiek noteikti pamatojoties uz vīziju un veicina tās sasniegšanu. 

Stratēģiskie mērķi ir pamats prioritāšu noteikšanai un nākotnē veicamo darbību 

identificēšanai. Lai izvērtētu stratēģisko mērķu sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, tiek 

izmantoti teritorijas attīstības rādītāji.  

Ilgtermiņa prioritātes – tiek izvirzītas, lai veicinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu.  

Ekonomiskā specializācija – raksturo teritorijas ilgtermiņa ekonomisko attīstību, kas 

atspoguļo novada ekonomiskās attīstības pamatus un virzienus.  

Telpiskās attīstības perspektīvā tiek noteiktas teritorijas attīstības vadlīnijas, kā arī noteiktas 

un grafiski attēlotas pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, kurā ietverti svarīgākie 

esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.  

Vadlīnijas Zilupes novada turpmākajai attīstībai un plānošanai sagatavotas balstoties uz 

Latgales plānošanas reģiona izstrādātajām vadlīnijām un Zilupes novada teritorijas attīstības 

plānošana dokumentu izstrādes ietvaros organizētajām darba grupām. Vadlīnijas 

ievērojamas, izstrādājot novada teritorijas plānojumu vai tā grozījumus, attīstības 

programmu, lokālplānojumus, detālplānojumus vai jebkuru citu plānošanas dokumentu. 

Zilupes novada turpmākā teritorijas attīstības plānošana ir novada attīstības stratēģijas 

realizācijas instruments. Šādu teritorijas attīstības plānošanas vadlīniju ievērošana novada 

turpmākajā attīstības plānošanas procesā padara novada teritorijas plānošanu par 

pietiekami dinamisku, skaidru un visiem saprotamu procesu, kas veicinātu novada attīstību 

un dzīves kvalitātes uzlabošanos ikvienam Zilupes novada iedzīvotājam un tā viesim. 

 

Stratēģijas ieviešanas uzraudzība nepieciešama, lai konstatētu, kā tiek sasniegti izvirzītie 

stratēģiskie mērķi. Stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšanai tiek izmantoti galvenie 

indikatori un to plānotais ilgtermiņa attīstības virziens 2030.gadā. Katru gadu novadā jāveic 
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monitorings, savācot datus par stratēģisko mērķu sasniegšanu, jāaktualizē un jāizvērtē 

rādītāji un to dinamika stratēģijas realizēšanas laikā. 
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1.ESOŠĀS SITUĀCIJAS ANALĪZES KOPSAVILKUMS  

1.1.Zilupes novada portrets 2013.gadā 
 
Zilupes novads ir pierobežas novads, kas atrodas Latvijas austrumu daļā un ietilpst 

Latgales plānošanas reģionā. 

 
1.1.attēls. Zilupes novada atrašanas vieta Latvijas kartē 

 
Pamatinformācija 
Novada izveidošana Novads izveidots 2009.gada 31.jūlijā, apvienojoties  

Zilupes pilsētai, Lauderu, Pasienes un  
Zaļesjes pagastiem 

Ģeogrāfiskais novietojums Atrodas Latvijas austrumu daļā,   Latgales plānošanas 
reģionā 

Platība Novada kopējā platība ir 323 kvadrātkilometri 
Apdzīvotas vietas Administratīvais centrs Zilupe, lielākie ciemi- Zaļesje, 

Pasiene, Šuškova un Lauderi 
Apdzīvojums 30% no kopējā iedzīvotāju skaita dzīvo pilsētā un 

pārējie 70%- lauku teritorijā 
Teritorijas attīstības indekss Saskaņā ar MK 2010.gada 25.05. noteikumiem nr.482 

„Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa 
aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” Zilupes novada 
attīstības indekss ir negatīvs -1,594. Zilupes novads 
ierindojas pašvaldību saraksta pēdējā desmitniekā 

Kaimiņi Zilupes novads robežojas ar Ludzas novadu ziemeļos 
un austrumos, ar Dagdas novadu dienvidu daļā un 
Krievijas Federāciju austrumu daļā 

Pašvaldības pārvalde Administrācija atrodas Zilupes pilsētā. Lauderos un 
Pasienē darbojas pagastu pārvaldes.  

Zeme Dominē lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas 
aizņem 44.3% teritorijas un meži aizņem 40,7% 
teritorijas 

Derīgie izrakteņi  Zilupes novadā ir smilts, smilts-grants, saldūdens 
kaļķieža, māla un kūdras iegulas. Saimnieciski 
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nozīmīgākās ir 16 smilts-grants atradnes, puse no tām 
tiek izmantotas. Novada teritorijā apzinātas 89 kūdras 
atradnes, uz šo brīdi rūpnieciskā ieguve nenotiek 
nevienā no atradnēm. Ir 5 saldūdens kaļķieža, viena 
māla un viena sapropeļa atradne 

Ūdenstilpnes 2,1% no Zilupes novada teritorijas aizņem virszemes 
ūdeņi. Novadā ir 19 ezeri ar kopējo platību 270 ha, 
Cauri novadam tek Zilupe (Sīnoja) un Istras upe 
(Istrenka) 

Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas 

Zilupes novadā ir 3 īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas- dabas liegums Grebļukalns ar platību 237 
ha, tā ir NATURA 2000 teritorija, ir 2 ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi- Lauderu Velna 
dobe un Rundēnu Velna dobe 

 
 

 
1.2.attēls. Zilupes novada atrašanas vieta Latgales reģionā 

 
 

Iedzīvotāji  
Iedzīvotāju skaits 3488(01.07.2013.), no tiem vīrieši-47%, sievietes 53 

%. Zilupes pilsētā-1713 iedzīvotāji, Zaļesjes pagastā- 
759, Lauderu pagastā- 372, Pasienes pagastā-644. 
Iedzīvotāju skaits katru gadu samazinās apmēram 
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par 70 iedzīvotājiem 
Iedzīvotāju skaits darbspējas 
vecumā  

2276, jeb 65.2% no kopējā skaita, vidēji valstī- 65,4 
% 

Dabiskais pieaugums -70  iedzīvotāji gadā 
Demogrāfiskās slodzes līmenis 503 
Etniskais sastāvs Latvieši-23%, krievi-55%, baltkrievi-17%, ukraiņi-

1,5%, poļi-2,5%, citu tautību pārstāvji-1% 
Bezdarba līmenis  28,2% 
 

 
1.3.attēls. Iedzīvotājus skaita izmaiņas Zilupes novadā 

 
 

Tautsaimniecība 
Galvenās nozares Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde, 

mazumtirdzniecība, pakalpojumu sniegšana 
Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits 122 aktīvi darbojošies uzņēmumi 
Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma SIA OVVE-BALT, SIA A3 PROJEKTS, SIA EKSPORT 

TRADE, z/s AKMEŅLAUKI, SIA NIKONTI, SIA ZILUPES 
LTD, SIA BIDRIJA 

 
 
Inženiertehniskā infrastruktūra 
Valsts autoceļi Valsts autoceļu kopējais garums sastāda 122,24 km, no 

kuriem valsts galvenais autoceļš A12 Jēkabpils-Rēzekne-
Ludza-Krievijas robeža ir 9,29 km garš, valsts reģionālais 
autoceļš P52ir 30,97 km un 13 valsts vietējās nozīmes 
autoceļi sastāda 81,98 km 

Pašvaldības autoceļi To kopējais garums novadā ir 171,814 km 
Sabiedriskais transports Sabiedriskā transporta pakalpojumus vietējās nozīmes 

4 maršrutos sniedz SIA „Ludzas ATU”, starppilsētu 
pārvadājumus veic SIA „Norma A”, 5 pašvaldības 
autobusi nogādā skolēnus uz skolu un atpakaļ 

Ūdenssaimniecība Centralizētā ūdensapgāde ir Zilupes pilsētā un visos 
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pagastu centros, ar kopējo patērētāju skaitu 1870, 
darbojas 10 dziļurbumi. Ūdenssaimniecību apsaimnieko 
pašvaldības komunālais dienests 

Elektroapgāde Zilupes novadā elektroapgādi nodrošina A/S 
„Latvenergo” austrumu elektrisko tīklu rajons, 
elektroenerģiju piegādā Zilupes augstsprieguma tīklu 
transformatora apakšstacija 

Siltumapgāde Centralizētā siltumapgāde ir daļai Zilupes pilsētas. 
Pašvaldības iestādēm novadu centros ir lokālā apkure 

Atkritumu apsaimniekošana Atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Austrumlatgales 
atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”  

Telekomunikācijas. Internets Pasta pakalpojumus sniedz valsts akciju sabiedrība 
„Latvijas Pasts”, fiksēto telefonsarunu nodrošinātājs ir 
SIA ”Lattelekom”, mobilos sakarus un internetu 
nodrošina SIA „Latvijas mobilais telefons”, SIA „Tele2”, 
SIA „Bite Latvija”, AS „Telekom Baltija/TRIATEL”. 
Minēto operatoru sniegto pakalpojumu kvalitāte visā 
novada teritorijā nav pieejama, pārklājums nosedz 
aptuveni 90% teritorijas. Internets ir pieejams visās 
novada skolās un bibliotēkās un visos pagastu centros 

 
 
Izglītība, kultūra 
Izglītība Zilupes novadā ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes, 

Zilupes vidusskola, profesionālā vidusskola un mūzikas 
un mākslas skola 

Kultūra Darbojas Zilupes tautas nams un Pasienes un  
Lauderu klubs, bērnu un jauniešu  
centrs „Zilupe”, darbojas 16 pulciņi, kurus apmeklē 
360 bērni 

Bibliotēkas Darbojas 4 bibliotēkas 
 

 

1.2.SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses Zemas darbaspēka izmaksas Sociāli aktīvi iedzīvotāji (kultūras, sporta jomā) Zilupes pilsētā Iedzīvotāju daudznacionālais sastāvs Novada ģeogrāfiskā atrašanās vieta (ES ārējā robeža) Dabas resursu daudzveidība – meži, purvi, ūdensobjekti, aizsargājamās dabas teritorijas Ekoloģiski tīra vide Esošā ceļu tīkla pārklājums Pašvaldības pakalpojumu pieejamība pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem – pagastu pārvaldēs 

Negatīva demogrāfiskā situācija Augsts bezdarba līmenis Darbavietu trūkums Kvalificēto darbinieku aizplūšana Sociāli mazaktīvi iedzīvotāji lauku teritorijā Liels attālums līdz galvaspilsētai Rīgai, un Latgales reģiona lielākajām pilsētām - Daugavpilij un Rēzeknei Neapmierinošā ceļu kvalitāte Ierobežota sabiedriskā transporta pieejamība pilsētā un lauku teritorijā Budžeta ieņēmumu ievērojama samazināšanās 
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Pieredze investīciju projektu izstrādē un īstenošanā Plānveidīga ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu rekonstrukcija un modernizācija pilsētā Kvalificēts pedagoģiskais personāls Talantīgi un radoši pašdarbības kolektīvu vadītāji Zilupē ir mākslas un mūzikas skola Sporta stadions Zilupē Kvalificēti sociālie darbinieki un aprūpētāji pilsētā Tūrisma pakalpojumu kvalitāte Tūristu interese pa novadu 

Ceļa fonda līdzekļu samazinājums Lielā daļā novada teritorijas neuztver Latvijas mobilo operatoru signālus, uztver Baltkrievu mobila operatora signālu Ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu nolietojums pagastos, nenotiek to modernizācija Augstas izglītojamā izmaksas skolās ar nelielu bērnu skaitu Izglītojamo skaita samazināšanās Finansējuma trūkums aprūpes aprīkojuma pilnveidošanai Novecojis dzīvojamais fonds Procentuāli liels trūcīgo iedzīvotāju un veco ļaužu slānis  
Iespējas  Draudi  Salīdzinoši zemākas darbaspēka izmaksas var veicināt investīciju piesaisti Nodarbinātības veicināšanas pasākumi Darba spēka izvēles iespējas Sadarbības veicināšana ar kaimiņiem (Krievijas Federācija, Baltkrievija) Vietējo dabas resursu izmantošana Alternatīvās enerģijas ražošana un izmantošana Lauksaimniecības zemju aktīva izmantošana Darbinieku kvalifikācijas celšana kursos un semināros ES un citu finanšu līdzekļu piesaiste pašvaldības budžetam ES finansējuma piesaiste infrastruktūras uzlabošanai Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu attīstība Sociālo dzīvokļu izveide Ūdens tūrisma attīstība 

Darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās Darbaspēka aizplūšana uz ārvalstīm, Rīgu Ilgstoša bezdarba degradējošā ietekme Tālāko apdzīvoto centru un viensētu izzušana Liela valsts iestāžu reģionalizācija, pakalpojumi ir grūti pieejami iedzīvotājiem Energoresursu sadārdzināšanās Skolu likvidēšana Atkarību izplatība Sociālo problēmu pieaugums Noieta tirgu trūkums Nav kredītiestāžu un banku pakalpojumu  
 
 

1.3.Zilupes novads augstāka līmeņa plānošanas dokumentos 
 

Izstrādājot Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, ir ņemts vērā hierarhiski 
augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments „Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija”, Latgales stratēģija 2030.gadam un  Latgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma 2006. – 2026.gadam. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam 
 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam nosaka tālākās attīstības 
perspektīvu Latvijas reģioniem un valstij kopumā. Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģija 
(LIAS) jeb Latvija 2030 ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, 
kas ietver valsts ilgtspējīgās attīstības vadlīnijas un telpisko perspektīvu. Tajā izvirzīti valsts 
ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, kas īstenojamā 
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realizējot pakārtotās nozaru un teritoriju attīstības politikas. Dokuments 2010.gadā 
apstiprināts Saeimā.  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija parāda valsts un sabiedrības tālākos 
uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi – līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda veidus, 
kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot arvien 
jaunās iespējās. Stratēģijā noteiktas galvenās Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritātes:  
 

1) Ieguldījumi cilvēkkapitālā;  
2) Paradigmas maiņa izglītībā;  
3) Inovatīva un efektīva ekonomika;  
4) Daba kā nākotnes kapitāls;  
5) Telpiskās attīstības perspektīva – sasniedzamība, apdzīvojums, interešu telpas;  
6) Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība;  
7) Kultūras telpas attīstība.  

 
Šīs prioritātes ir savstarpēji atkarīgas un balstītas starpnozaru pieejā.(skat.1.4.attēlu) 
 

 
1.4.attēls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātes 

 
Zilupes novada attīstības programmā noteiktie stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 

attīstības prioritātes ir cieši saistītas ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam 
noteiktām ilgtermiņa attīstības prioritātēm. 
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1.1.tabula 
 

Zilupes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas mērķu un prioritāšu atbilstība Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātēm 

 
LIAS 2030 prioritātes Zilupes ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Ieguldījumi cilvēkkapitālā SM1 Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība 
IP1: Izglītota, saliedēta sabiedrība 

Inovatīva un ekoefektīva 
ekonomika 

SM2 Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika 
IP2: Ekonomikas attīstība 

Daba kā nākotnes kapitāls SM3 Ilgtspējīga vide un teritorija 
IP3: Ilgtspējīga attīstība 

Telpiskās attīstības 
perspektīva 

SM3 Ilgtspējīga vide un teritorija 
IP3: Ilgtspējīga attīstība 

Inovatīva pārvaldība un 
sabiedrības līdzdalība 

SM1 Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība 
IP1: Izglītota, saliedēta sabiedrība 

Kultūras telpas attīstība SM1 Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība 
IP1: Izglītota, saliedēta sabiedrība 
SM2 Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika 
IP2: Ekonomikas attīstība 

 

Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģijā iekļauta Telpiskās attīstības perspektīva, kurā 
iezīmēts integrēts skatījums valsts teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai, lai Latvijas 
galvenās vērtības, resursi un priekšrocības tiktu izmantotas visefektīvākā veidā. Šajā 
dokumentā nospraustas vadlīnijas turpmākai attīstības plānošanai un sekmēšanai visos 
līmeņos. 
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1.5.attēls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam telpiskā struktūra 

Saskaņā ar LIAS Telpiskās attīstības perspektīvu, Zilupes novads ietilpst vienā no 
mērķauditorijām, kas aptver visu valstī – „Lauku attīstības telpa”, kā arī atrodas nacionālo 
interešu telpā „Austrumu pierobeža”. Zilupes novadu šķērso starptautiskas nozīmes 
transporta koridori, kas ir arī ES Transeiropas transporta koridori - A12/E22 un Rīgas-
Maskavas dzelzceļa līnija. 
 
 

Latgales stratēģija 2030.gadam 

Latgales stratēģija 2030.gadam ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 
plānošanas dokuments. Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis 2030.gadam, saskaņā ar Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 - jāpanāk straujāku reģiona ekonomisko attīstību, lai 
celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu 
Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. 
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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 parādīt Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ilgtermiņa prioritāšu 
un Latgales stratēģijas ilgtermiņa prioritāšu saistība. 

1.2.tabula 
Zilupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritāšu atbilstība Latgales stratēģijas 

prioritātēm   
 

Latgales stratēģija līdz 
2030.gadam Zilupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

Prasmes  
IP1: Izglītota, saliedēta sabiedrība 
IP2: Ekonomikas attīstība 
IP3: Ilgtspējīga attīstība 

Efektīvi uzņēmumi 

Gudra pārvaldība 

Savienojumi 
 
 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam 
 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam ir apstiprināts 
2007. gada 3.oktobrī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. 2009.gada 11. 
decembrī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome apstiprināja (atstāja spēkā) Ludzas 
rajona teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam kā Latgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma pielikumu. Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir ņemti vērā Latgales 
reģiona teritorijas plānojuma II daļā „Telpiskās attīstības perspektīva” noteiktā reģiona 
vēlamā struktūra, kas nosaka: 

Novada nozīmes centrs ir Zilupe. Novada nozīmes centrā arī turpmāk jānodrošina 
iespēja iegūt vidējo izglītību, saglabājot esošās specializētas skolas (mūzikas un mākslas), 
vidējās profesionālās mācību iestādes, primāros veselības aprūpes pakalpojumus un 
aptiekas, jāattīsta daudzveidīgi kultūras, sadzīves un finanšu pakalpojumi.  

Zilupes novadā būtu jāveido plašas transporta infrastruktūras, loģistikas un tranzīta 
apkalpes zonas pie robežkontroles punkta Terehovā gar autoceļu A12, izvietojot šajās 
teritorijās kombinētos transporta terminālus, veidojot kravu sadales un loģistikas centrus, 
kas ļautu organizēt tranzīta kravu plūsmu. 

Izstrādājot Zilupes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģiju, tika ņemti arī pārējie 
stratēģiskie uzstādījumi un vadlīnijas.   
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2.ZILUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS VĪZIJA (2030.GADS) 
 

 
 
 
 
 

 

Novadā ekonomiskajā attīstībā būtiska ir tranzīta loģistika, ņemot vērā tranzītu 
apkalpojošo pakalpojumu nepieciešamību Krievijas robežas tuvumā, nozīmīgs ir Zilupes 
pilsētas – pierobežas pilsētas statuss.  

Līdztekus attīstās gan lauksaimniecība, gan mežsaimniecība. 

Zilupes novadā ir attīstīta kultūras un izglītības infrastruktūra, kā arī sociālā 
infrastruktūra.  

 

  

Zilupes novads – Latvijas austrumu vārti starp Eiropu un Krieviju! 
 

Zilupes novads ir ekonomiski aktīvs pierobežas novads ar attīstītu loģistiku, 
sakoptu pilsētu un  pievilcīgu lauku vidi dzīvošanai, lauksaimniecībai, 

mežsaimniecībai un uzņēmējdarbībai 
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3.ZILUPES NOVADA SPECIALIZĀCIJA 
 

Specializācija ir noteikta, ņemot vērā Zilupes novada pašreizējās stiprās puses un 
iespējas, esošos resursus, un iezīmē nozares, kas varētu veiksmīgi attīstīties nākotnē. Zilupes 
novada pašvaldība atbalstīs šīs nozares, veicinot nepieciešamās infrastruktūras saglabāšanu 
un attīstību. 

Zilupes novads ir pierobežas novads ar robežkontroles punktu gan uz autoceļa, gan 
uz dzelzceļa. Tādēļ perspektīvi ir attīstīt loģistikas zonu ar tajā ietvertajiem pakalpojumiem – 
autoservisi, viesnīcas, kafejnīcas, auto stāvlaukumi.  

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir senas nodarbošanās Zilupes novadā. Tās tiek 
attīstītas. Perspektīvā tiek atbalstīta arī mazvērtīgo lauksaimniecības zemju izmantošana 
ātraudzīgo koku sugu audzēšanai.  

Tūrisms ir nozare, kas jāattīsta perspektīvā, jo novads ir bagāts ar dabas resursiem un 
kultūrvēsturiskiem pieminekļiem. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.attēls Zilupes novada specializācija 
 

 
  

Zilupes novads 
 Latvijas mērogā 

Loģistika, transports un kravu 
pārvadājumi. 

Zilupes novads Latgales mērogā 
Tradicionālā lauksaimniecība; 
Kokapstrāde; 
Zilupes arodskola; 
Bioloģisko produktu ražošana  un mājražošana; 
Lauku tūrisms. 
 

Zilupes novads 
starptautiskajā mērogā 

Loģistika; 
Kokrūpniecība. 
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4.STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 
 

Zilupes novada attīstībai ir noteikti stratēģiskie mērķi vēlamajām situācijas 
pārmaiņām, lai sasniegtu iepriekš nodefinēto vīziju un tālāk noteiktu ilgtermiņa prioritātes 
un turpmāk veicamos uzdevumus.  

Galvenie stratēģisko mērķu virzieni: ekonomiskā vide, sabiedrība, resursu un vides 
pārvaldība. 

 

 

 
4.1. attēls Zilupes novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes 

 

 
 

Stratēģiskie mērķi (SM) un Ilgtermiņa prioritātes 
(IP)

• IP1/ Izglītota, saliedēta sabiedrībaSM1/  Sociāli atbildīga un 
izglītota sabiedrība

• IP2/  Ekonomikas attīstībaSM2/  Daudzveidīga un 
mūsdienīga ekonomika

• IP3/ Ilgtspējīga attīstībaSM3/ Ilgtspējīga vide un 
teritorija



5.TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

5.1. Apdzīvojums un tā attīstība 
 

Latgales reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam nosaka reģiona apdzīvojumu 
centru līmeņus. 

Rēzeknes pilsēta ir nacionālās nozīmes centrs, kas ir tuvākais Zilupes novadam. Ludza ir 
reģionālais nozīmes centrs.  

Apdzīvojuma ziņā vēlamais novada attīstības scenārijs ir apbūves koncentrācija Zilupes 
pilsētas tuvumā. Lielākās apdzīvotās vietas ir Zilupe, Lauderi, Pasiene, Zaļesje. Visas apdzīvotas 
vietas Zilupes novadā nosacīti iedalītas 3 kategorijās: 

1) Novada nozīmes attīstības centrs – Zilupe; 
2) Vietējās nozīmes attīstības centrs – Lauderi, Pasiene, Zaļesje; 
3) Citi ciemi un lielākās viensētu grupas – Bondari, Ploski, Šuškova. 

Zilupe – pašvaldības centrs,  ir koncentrēta pašvaldības pakalpojumu pieejamība, 
novada centrā ir pieejami vidusskolas, arodskolas, pirmsskolas izglītības, kultūras, sporta un 
atpūtas pakalpojumi.  

 
5.1.att. Apdzīvojuma struktūra 
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Vadlīnijas Apdzīvojuma plānošanai un tā attīstībai 
 
Zilupes pilsēta 
  

• Esošo pakalpojumu (publiskā pārvalde, izglītības, sporta, kultūras, sociālo, tirdzniecības, 
komunālo, mājoklis) pieejamības nostiprināšana un pilnveidošana – atbilstoši novada 
nozīmes attīstības un pakalpojumu centra attīstībai. 

• Publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošana. 
• Daudzdzīvokļu māju renovācija, siltumapgādes pakalpojumu uzlabošana. 

 
Lauderi, Pasiene, Zaļesje 
 

• Šie ciemi ir attīstāmi kā vietējas nozīmes attīstības un pakalpojuma centri, saglabājot un 
pilnveidojot esošos pakalpojumus (izglītība, publiskā pārvalde, tirdzniecība, sprots, 
kultūra, mājoklis). 

• Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas turpmākā sakārtošana. 
• Uzturams un pilnveidojams publiskās ārtelpas labiekārtojums: apgaismojums, bērnu 

rotaļu laukumi, autobusa pieturvietas. Priorotāri jārisina jautājumi par 
neapsaimniekotajiem, vizuāli nepievilcīgajiem nekustamajiem īpašumiem ciemu 
teriorijās. 

 

5.2. Transports un infrastruktūra 
 

Attīstības mērķis ir kvalitatīva un pieejama inženierinfrastruktūra, caurbraucami ceļi ar 
labu segumu. Mērķu sasniegšanai nepieciešams īstenot visus uzsāktos un izstrādātos 
ūdenssaimniecības projektus, tādējādi maksimāli nodrošinot iedzīvotājus ar centralizētās 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem un uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un samazināto vidē 
novadīto piesārņojumu. 

Centrālā transporta ass novadā ir valsts galvenais ceļš A12. Novadā ir vairāki ceļu posmi, 
kas ir ļoti nozīmīgi novada teritorijā, jo tie nodrošina transporta kustību starp novada nozīmes 
attīstības centriem. Starptautiski nozīmīgs ir arī dzelzceļa posms.  
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5.2.att. Inženierinfrastruktūra 

 
Vadlīnijas Transporta un inženeirinfratruktūras plānošanai un to attīstībai 
 

Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz autoceļu attīstību, kas 
nodrošinātu efektīvāku satiksmi starp visiem novada pilsētu un pagastu centriem, kā arī labākas 
saites ar kaimiņu novadu attīstības centriem. Novada ārējo sasniedzamību arī nākotnē 
nodrošinās valsts galvenais autoceļš A12 un dzelzceļš. 

Vairākus novada autoceļu posmus Latgales reģiona Teritorijas plānojumā paredzēts 
attīstīt un saglabāt kā ainavu ceļus. Zilupes novada Stratēģija paredz saglabāt reģiona teritorijas 
plānojumā noteiktos ainaviskos ceļus, precizējot ainaviski vērtīgos ceļa posmus un skatupunktus 
novada teritorijas plānojumā, kur veicot ceļu rekonstrukcijas darbus, uzlabojot ceļu seguma 
kvalitāti, vienlaicīgi ir saglabājams ceļu raksturs, ainava un izteiksmīgums. 

Visa novada teritorijā jānodrošina energoapgādes jaudu pietiekamība, kvalitatīvu mobilo 
sakaru un platjoslas interneta pieejamība. Jānodrošina valstī noteiktajām kvalitātes normām un 
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vides aizsardzības prasībām atbilstošu centralizētu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 
un novadīšanas sistēmu izveidi apdzīvotājās vietās. 

5.3. Lauku telpa 
Attīstības mērķis ir lauku zemju saglabāšana un apsaimniekošana, lauksaimniecības 

produktu pārstrādes uzņēmumu attīstība. Mērķu sasniegšanai svarīgs priekšnoteikums ir 
izveidot un saglabāt novada vērtīgās lauksaimniecības zemes un saglabāt un atjaunot 
meliorācija sistēmas darbību. 

Novada lauku teritoriju veido gan lauksaimniecības zemes, gan mežu teritorijas, tāpēc 
arī mežsaimniecības teritorijas ir saglabājamas, jo koksne ir vērtīgs un novadā nozīmīgs dabas 
resurss. Mērķu sasniegšanai svarīgs priekšnoteikums ir racionāla un ilgtspējīga dabas resursu 
izmantošana.  
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5.3.att. Lauku telpas attīstība 
 
 
Vadlīnijas Lauku telpas plānošanai un attīstībai 

• Saglabāt novada lauksaimnieciskās ražošanas resursus, Teritorijas plānojumā nosakot 
novada nozīmes lauksaimniecības zemes; 

• Sekmēta lauksaimniecības uzņēmumu attīstība;  
• Vietās ar augstu ainavisko un ekoloģisko vērtību veicināt bioloģiskās lauksaimniecības 

attīstību; 
• Noteikt iespējas teritorijas apmežošanai mazvērtīgajās lauksaimniecības zemēs; 
• Izstrādātajās platībās mežs tiek atjaunots un kopts. 
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5.4. Tūrisma attīstība 
 

Attīstības mērķis ir veicināt novada atpazīstamību, attīstīt un pilnveidot tūrisma 
pakalpojumu klāstu; kā arī ir vides, dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga 
apsaimniekošana. Lai sekmētu tūrisma jomas attīstību ir nepieciešama sakārtota un pieejama 
infrastruktūra – ceļi, naktsmītnes u.tml. Jāveicina lauku tūrisma attīstība, sadarbojoties ar 
lauksaimniekiem, amatniekiem. 

 

5.4.att. Kultūrvēstriskās un dabas teritorijas 
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Tūrisma attīstībai ir jāizmanto kultūrvēsturiskais mantojums, dabas vērtības un vietējo 
cilvēku radošums un uzņēmējdarbības potenciāls.   

5.4. attēlā ir attēloti valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti, kas pārsvarā ir arheoloģijas 
pieminekļi, kā arī izcilie arhitektūŗas pieminekļi, piemēram, Pasienes katoļu baznīca.  

5.4. attēlā ir attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tā kā Zilupes novads var 
lepoties ar tīru un nepiesārņotu vidi, dabas daudzveidību un vairākām aizsargājamām dabas 
teritorijām, tad ir nepieciešams izmantot šīs vērtības novada tēla popularizēšanai, tūrisma 
piesaistei.  

Zilupes novada Teritorijas plānojumā ir noteikts valsts ceļa P 52 ainaviski vērtīgs ceļa 
posms, kas ir integrēts arī Stratēģijā, attēlojot to 5.4. attēlā. Dabas ainavas gar šo ceļa posmu ir 
augstvēttīgas, unikālas un vizuāli pievilcīgas. Svarīgi saglabāt šo vērtību esošajā kvalitātē arī 
nākamajām paaudzēm.  

 
Vadlīnijas Tūrisma plānošanai un attīstībai 
 

• Veicināt dabas tūrisma un zaļā tūrisma produktu izveidi un attīstību; 
• Tūrisma produktu izveidē izmantot nepiesārņoto dabu, kultūrvēstures mantojumu. 

 
 

5.5.Starpnovadu un pārrobežu sadarbība 
 

Zilupes novadam ir jāstiprina saites ar Ludzas un Dagdas novadiem izglītības, kultūras un 
sporta, dabas aizsardzības un ilgspējīgās vides apsaimniekošanās jomās. 

Zilupes novada attīstībai ir nepieciešama visa veida pārrobežu sadarbība ar 
kaimiņvalstīm – Krievijas Republiku un Baltkrievijas Republiku.  

Kā viens no prioritārajiem projektiem ir sadarbības veicināšana ar Krieviju ar mērķi 
uzlabot loģistikas pakalpojumu kvalitāti, otrs mērķis, kas arī ir vitāli svarīgs - izveidot jaunus 
tūrisma produktus. 

 

5.6. Prioritāri atbalstāmās teritorijas 
 
Zilupes novada dome, ik gadu apstirpinot budžetu, nosaka prioritāri atbaltāmos 

projektus. 

Līdz 2030.gadam galvenie atbalstāmie projekti: 
a) Zilupes pilsētas ielu rekonstrukcija un asfaltēšana; 
b) Skatu torņu un skatu laukumu ierīkošana ainaviski nozīmīgajās vietās un informācijas 

stendu ierīkošana pie dabas un kultūŗvēsturiskajiem objektiem, kā arī pieejamības 
nodrošināšana pie šiem objektiem; 

c) Ūdenssaimniecības sakārtošana ciemu teritorijās; 
d) Peldvietu ierīkošana. 
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5.5.att. Prioritāri atbalstāmās teritorijas 
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6.ILGTSPĒJĪGĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA 

6.1.Uzraudzības kārtība 
 

Zilupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030. gadam kalpo par pamatu teritorijas 
plānojumam, attīstības programmai, nozaru attīstības programmām, detālplānojumiem, 
lokālplānojumiem, tādējādi radot priekšnoteikumus novada ilgtspējīgai un integrētai attīstībai 
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

 
6.1.attēls. Plānošanas dokumentu sasaiste 

Teritorijas plānojums, balstoties uz ilgtermiņa stratēģiju, nosaka teritorijas izmantošanu, 
savukārt attīstības programma – vidēja termiņa prioritātes, mērķus un rīcības virzienus, kuriem 
arī ir izvirzīti rezultātu rādītāji (kvantitatīvi un kvalitatīvi), pēc kuriem novērtēt novada izaugsmi. 

Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju ievieš, realizējot Zilupes novada attīstības programmas, 
nozaru attīstības plānošanas dokumentus, teritorijas plānojumu un lokālplānojumus.  

Stratēģijas ieviešanas pirmā kārta ir Zilupes novada attīstības programma 2012.-
2018.gadam. Zilupes novada attīstības programmā noteiktie vidēja termiņa mērķi un 
rezultatīvie rādītāji ir saskaņoti ar Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajiem 
ilgtermiņa mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem, lai nodrošinātu to, ka:  

• Attīstības programma ir vērsta uz Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanu;  

• Novērtējot Attīstības programmas ieviešanu, vienlaikus tiktu novērtēta arī Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas ieviešana.  

Stratēģisko mērķu sasniegšanu izvērtē pirms katrām pašvaldības vēlēšanām, kā arī pirms 
jauna Eiropas Savienības plānošanas perioda – 2020.gadā un 2027.gadā.  

Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, sagatavo Stratēģijas ieviešanas ziņojumu. 
Ziņojumā ietver: 

• aktualizētus attīstības indikatoru rādītājus; 

• vērtējumu par stratēģiskā mērķa un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanas progresu; 

• vērtējumu par telpiskās attīstības perspektīvas ieviešanas progresu; 
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• vērtējumu par Stratēģijas atbilstību aktuālajām ekonomikas un sociālo procesu 
tendencēm un politiskajām nostādnēm; 

• priekšlikumus Stratēģijas grozījumiem (ja tas ir nepieciešams). 

 

Attīstības indikatoru rādītājiem izmanto publiski pieejamu informāciju avotus, kā arī 
kvalitatīvus pētījumus. Ziņojumā ietver informāciju arī par Zilupes novada telpiskās attīstības 
perspektīvas īstenošanu. Rezultatīvo rādītāju sarakstu un sasniedzamos rezultātus var pārskatīt, 
veikto saraksta un rezultātu izmaiņu pamatojumu iekļaujot publiskajā gada pārskatā. 
Informāciju par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas rezultatīvo rādītāju izpildi apkopo Zilupes 
novada pašvaldības administrācija, iekļaujot to novada publiskajā gada pārskatā. 

Pašvaldība nodrošina Stratēģijas ieviešanas ziņojuma pieejamību mājas lapā, organizē 
diskusiju sabiedrībā par nepieciešamību veikt izmaiņas novada stratēģiskajos mērķos, vīzijā, 
ilgtermiņa prioritātēs un telpiskās attīstības struktūrā. 

Stratēģijas ieviešanas ziņojumā ņem vērā arī Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam un Latgales reģiona stratēģijas 2030.gadam ieviešanas ziņojumus. 

Stratēģijas ieviešanas ziņojuma sagatavošanu koordinē Zilupes novada pašvaldība. 

 

6.2.Attīstības indikatori 
 

Attīstības indikatori veido vispārīgu priekšstatu par attīstības tendencēm un stratēģisko 
mērķu sasniegšanas progresu. 
 

6.1.tabula  

Zilupes novada stratēģisko mērķu izpildes rādītāji (ietekmes rādītāji) 

Rādītājs un tā 
mērvienība 

Bāzes situācija Nākotnes situācija 
Datu 
avots Gads Vērtība Vērtība 

2020.gadā 
Vērtība 

2030.gadā 
Iedzīvotāju skaits,  
absolūti skaitļi  

01.07.2013. 3488 Stabilizējies 
(3 tūkst.) 

Paaugstinājies 
(3,2 tūkst.) 

CSP 

Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits,  
absolūti skaitļi 

2011.g. 122 
  

Paaugstinājies Paaugstinājies CSP 

Bezdarba līmenis, % 31.12.2012. 23,9 Samazinājies Samazinājies NVA 

Teritorijas attīstības 
indekss  

01.01.2013. -1.594 Paaugstinājies  Paaugstinājies  VRAA 

 
Ik gadu ir jāpapildina datu bāze ar augstāk minētajiem rādītājiem, lai monitoringa gados 

var veikt kvalitatīvu un pamatotu datu izpēti un analīzi. 


