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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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1.Teritorijas pl ānojuma izstrādes pamatojums 

Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Zilupes novada 
domes sēdes 27.01.2011. lēmumu Nr.1,13§, pamatojoties uz Darba uzdevumu un likumu 
„Teritorijas plānošanas likums” (22.05.2002.) un MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. 

Saskaņā ar 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” Pārejas 
noteikumu 8.pantu Zilupes novada pašvaldība 24.04.2012. pieņēma lēmumu Nr.6,2§ par to, 
pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem tiks pabeigta Teritorijas plānojuma izstrāde.  

Uzsākot Teritorijas plānojuma izstrādi, tika ievietoti paziņojumi laikrakstos „Latvijas 
vēstnesis”, „Ludzas Zeme” un „Zilupes novada vēstis”, kā arī pašvaldības mājas lapā: 
www.zilupe.lv.  

Vides pārraudzības valsts birojs 2012.gada 8.februārī pieņēma lēmumu Nr.6 „Par 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. 

Zilupes novada pašvaldība 26.09.2012. pieņēma lēmumu Nr.13, 5§ par Teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.  (1.pielikums) 
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2.Ziņojums par saņemtajiem iesniegumiem 
Laika posmā no 2011.gada jūnija līdz 2012.gada februārim tika saņemti 44 fizisku un 

juridisku personu iesniegumi. Visi iesniegumi tika izvērtēti un tika darba grupas sanāksmēs tika 
nolemts, vai priekšlikumu ņemt vērā vai neņemt.  Iedzīvotāji sniedza arī mutiskus priekšlikumus 
Teritorijas plānojuma izstrādes laikā, mutiskie priekšlikumi netika fiksēti rakstiski, bet tika ņemti 
vērā, izstrādājot teritorijas plānojumu. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā personām tika sniegtas 
atbildes par iesniegumu iekļaušanu/neiekļaušanu Teritorijas plānojumā.  
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3.Ziņojums par institūciju nosacījumiem 
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 
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 16.02.2011. 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.Ziņojums par atbilstību augstākstāvošiem plānošanas 
dokumentiem 

4.1. 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.  

„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;  
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 sakopt dzīves telpa; 
8) Laba pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas nodrošinājums. 
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4.2. 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. 

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 
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saglabāšana. Tiek ņemtas vērā arī minimālās nesadalāmās teritoriju platības, attēlotas problēmu 
un riska teritorijas.  
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Pielikumi 

Pielikumu saraksts 
1.pielikums   Zilupes novada domes 26.09.2012. lēmums 

2.pielikums   Institūciju nosacījumi 
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1.pielikums 

 

 



Zilupes novada Teritorijas plānojums 2013. -2025. gadam 
Pārskats par izstrādi 

12 

Zilupes novada pašvaldība  

2.pielikums 
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