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Ievads 
 

Pārskatu par teritorijas plānojuma izstrādi sagatavoja Zilupes novada 

teritorijas plānojuma teksta daļas izstrādātāji SIA „Metrum” sadarbībā ar Zilupes 

novada domi. 

 

Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 

13.janvāra noteikumiem Nr.34 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 

un pabeigta, ņemot vērā Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 883 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kas stājās spēkā 2004.gada 

4.novembrī. 

 

Zilupes novada teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām:  

 paskaidrojuma raksta;  

 grafiskās daļas;  

 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem: 

 apbūves noteikumi lauku teritorijai. 

 apbūves noteikumi Zilupes pilsētai;  

 pārskata par Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrādi. 

 

Pārskatā par Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrādi ietverti materiāli 

saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 26.punktu. 

 

1. Zilupes novada domes lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, 

iekļaujot darba uzdevumu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un teritorijas 

plānojuma apstiprināšanu; 

2. Sabiedriskās apspriešanas materiāli, ietverot priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot 

teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes otrā posma sabiedriskās apspriešanas 

rezultātus; 

3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 

priekšlikumiem un iebildumiem; 

4. Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi, atzinumi un ziņojums par institūciju 

nosacījumu ievērošanu. 

 

Zilupes novada teritorijas plānojuma kartes ir izgatavotas Latvijas 

ģeodēziskajā sistēmā LKS-92. Karšu dati sagatavoti vektorgrafikā izmantojot 

MicroStation programmatūru. Par pamatu izmantotas aktualizētās vienkāršotās 

topogrāfisko karšu lapas merogā 1:10 000 un valsts kadastra kartes dati. Zilupes 

pilsētas un Zaļesjes ciema kartes izgatavotas mērogā 1:10 000 ar mēroga 1:10 000 

noteiktību. Kā izejas materiāli objektu attelošanai izmantoti citi analogo karšu dati 

(satelītkarte M1:50 000, armijas topografiskās kartes, zemes īpašumu robežu plāni) un 

fiksēts objektu faktiskais izvietojums dabā.  
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1. Zilupes novada domes lēmumi, kas pieņemti sakarā ar 

Zilupes novada teritorijas plānojumu 
 

1.1. Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta ortrās daļas 1.punktu un 

Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 6.1.punktu, Zilupes novada dome nolemj uzsākt 

Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrādi: 
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1.2. Darba uzdevuma apstiprināšana 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 

883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 31. pantu, Zilupes novada 

dome pieņēma lēmumu par teritorijas plānojuma darba uzdevumiem. 
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1.3. Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs 

 

 Pamatojoties uz MK 2004. 19. oktobra noteikumiem Nr. 883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”  29. punktu, Zilupes novada dome 

apstiprina izstrādes vadītāju, kurš organizē teritorijas plānojuma izstrādes gaitu.  
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1.4. Sabiedriskās apspriešanas pirmais posms 

 

Pamatojoties uz MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 32.1. punktu, Zilupes novada dome 

pieņem lēmumu par sabiedriskjās apspriešanas pirmo posmu: 
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1.5. Sabiedriskās apspriešanas otrais posms 

 

Pamatojoties uz MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 37. punktu, Zilupes novada dome 

pieņem lēmumu par sabiedriskjās apspriešanas otrā posma organizēšanu un: 
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Saskaņā ar MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”41.2.punktu, Zilupes novada dome 

pieņem lēmumu pilnveidot Zilupes novada teritorijas plānojumu.  
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1.6. Zilupes novada galīgā redakcija 

 

Saskaņā ar MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr. 883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”43.punktu, Zilupes novada dome pieņem 

lēmumu:  
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2. Pārskats par sabiedrisko apspriešanu posmiem 
 

Pirmais sabiedriskās apspriešanas posms tika rīkots no 08.08.2005. – 

05.09.2005.  

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu tika publicēts laikrakstos – Latvijas 

Vēstnesis un Ludzas zeme. 
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Šajā laikā visi interesenti varēja iepazīties ar Zilupes pilsētas attīstības plānu, 

Zaļesjes ciema attīstības plānu, Zilupes novada topogrāfisko karti un karti ar Zilupes 

novada teritroijas pašreizējo izmantošanu; iedzīvotāji varēja iesniegt rakstiskus 

priekšlikumus un ieteikumus Zilupes novada domei. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā rakstiski priekšlikumi netika iesniegti, 

iedzīvotāju aktivitāte bija diezgan zema.  

Galvenokārt sabiedrisko apspriešanu apmeklēja uzņēmēji, kas interesējās par 

zemi un zemes izmantošanas mērķiem.  

Galvenie jautājumi, kas interesēja iedzīvotājus: 

 Lauksaimniecības zemes, to platības un izmantošanas iespējas; 

 Zilupes pilsētas apbūve, zemes mērķi; 

 Zilupes pilsētas kanalizācijas sistēma; 

 Privātpersonām piederošās zemes izmantošanas iespējas un mērķi; 

 Termināla izbūve Lomašos – Terehovā; 

 Brīvas zemes platības; 

 Privātīpašumu teritorijas un to robežošanās ar kaimiņu īpašumiem. 

 

 

Otrais sabiedriskās apspriešanas posms notika no 21.11.2005. – 01.01.2006. 

Par otro sabiedrisko apspriešanu tika publicēts paziņojums laikrakstos – Latvijas 

Vēstnesis un Ludzas zeme. 

Tās laikā iedzīvotāji un visi interesenti varēja iepazīties ar Zilupes novada 

teritorijas plānojuma pirmo redakciju, Zilupes novada teritorijas plānojuma 

kartogrāfisko materiālu un iesniegt savus priekšlikumus un iebildumus, kā arī 

papildinājumus.  

Otrās sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi 

un iebildumi pret teritorijas plānojumu. 

Sabiedrisko apspriešanas posmu protokoli ir pievienoti Pielikumā Nr. 2. 

 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA „Metrum” 

Zilupes novada dome 

19 

 
 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA „Metrum” 

Zilupes novada dome 

20 

 
 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA „Metrum” 

Zilupes novada dome 

21 

 
 

Pamatojoties uz Zilupes novada domes lēmumu tika izstrādāta plānojuma 

galīgā redakciju, ar kuru varēja iepazīties Zilupes novada domē no 06.02.2006. – 

24.02.2006. 
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3.  Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un 

juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
 

Zilupes novada dome, uzsākot darbu pie teritorijas plānojuma, lūdza 

iedzīvotājus, zemes īpašniekus sniegt informāciju par savas zemes turpmākās 

izmantošanas plāniem.  

Tika saņemti priekšlikumi no zemes īpašnieku puses. Priekšlikumi ir apkopoti 

tabulā un tiek norādīts, vai tie tika ievēroti.  

 

Kadastra numurs Plānotā izmantošana Atzīme par ievērošanu 

68960060028 Darījumu apbūve Ir iekļauts 

68960060114 
Termināla izbūve (ražošanas 

objekts) 
Ir iekļauts 

68960060002 
Termināla izbūve (ražošanas 

objekts) 
Ir iekļauts 

68960060093 
Termināla izbūve (ražošanas 

objekts) 
Ir iekļauts 

68960060116 Ražošanas / darījumu Ir iekļauts 

68960060091 Ražošanas / darījumu Ir iekļauts 

68960060107 Ražošanas / darījumu Ir iekļauts 

68960060115 Ražošanas / darījumu Ir iekļauts 

68960050034 
Privātmāju/ rūpnieciska 

apbūve 

Paredzēts - lauksaimniecības 

zemes 

68960060019 
Privātmāju/ rūpnieciska 

apbūve 
Ir iekļauts 

68690020294 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020295 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020220 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690040144 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690040145 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690040064 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690040141 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690060120 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020277 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070064 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690030184 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690030185 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080071 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690010094 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690010095 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020198 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690010078 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020113 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020196 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070030 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070166 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070125 Mežsaimniecība Ir iekļauts 
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68690040140 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080216 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080303 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080150 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080248 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080304 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080320 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690060110 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080047 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080156 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080129 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070037 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070005 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070039 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020223 
Mežsaimniecība Paredzēts - lauksaimniecības 

zemes 

68690080229 
Mežsaimniecība Paredzēts - lauksaimniecības 

zemes 

68690070162 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080317 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070173 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690060060 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690010063 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080148 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070090 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070093 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070163 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080190 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080301 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080264 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690010073 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690060090 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070156 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070157 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690030123 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690030060 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080319 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070004 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070137 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070038 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070138 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070060 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020242 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070142 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070143 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690010083 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690010049 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070144 Mežsaimniecība Ir iekļauts 
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68690040121 Mežsaimniecība Ceļa infrastruktūra 

68690070136 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690020239 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690040123 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690040124 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690040020 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080037 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690080255 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690010032 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070001 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68690070002 Mežsaimniecība Ir iekļauts 

68960060122 Darījuma apbūve Ir iekļauts 

68690060007 Darījuma apbūve Ir iekļauts 

68690050029 Lauksaimniecība Ir iekļauts 

68690050030 Lauksaimniecība Ir iekļauts 

68690050031 Apbūve Ir iekļauts 

68690050032 Apbūve Ir iekļauts 

68690060031 Darījumu apbūve Ir iekļauts 

68690020082 Darījumu apbūve Plānots - mežsaimniecība 

68690050104 Darījumu apbūve Ir iekļauts 

68690020272 Rekreācija Ir iekļauts 

68690020243 Rekreācija Ir iekļauts 

68690030056 Dzīvojamā apbūve Plānots - lauksaimniecība 

68690050034 Sabiedriskā apbūve Plānots - lauksaimniecība 

 

Iesniegtie priekšlikumi ir apkopoti 1. pielikumā. 
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4. Institūciju sniegtie nosacījumi 
 

Nr. Institūcija Nosacījumu saņemšanas datums un 

numurs 

1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests Ludzas brigāde 

11.06.2004 Nr. 22/27-217 

2. V/a Sabiedrības veselības centrs 

Rēzeknes filiāle 

14.06.2004 Nr. 25.1-14/357 

3. Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcija 

30.06.2004. Nr. 07-06/1324 

4. Valsts zemes dienests Latgales 

reģionālā nodeļa 

14.07.2004 Nr. 1-6.4/1038 

5. Valsts ieņēmumu dienests Latgales 

reģionālā iestāde 

26.11.2004. Nr. 20.3-21/21235 

6. VAS Latvijas dzelzceļš 30.11.2004. Nr.D1-6/759 

7. Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 06.12.2004 Nr. 4-35/2846 

8. Ludzas rajona padome 08.12.2004. Nr. 2-4/389 

9. LR Satiksmes ministrija 14.12.2004. Nr. 15.03.-14/46 

10. Latvenergo 17.12.2004. Nr. 312100-15/865 

11. Lattelekom 20.12.2004. Nr. 29.1-3/239 

12. VAS Latvijas valsts ceļi Latgales 

reģiona Ludzas nodaļa 

29.12.2004. Nr. 14 

13. Valsts robežsardze Ludzas pārvalde 10.01.2005. Nr. 23/4-1/40 

14. LMT 17.01.2005 Nr. Z/267 

15. Valsts meža dienests Ludzas 

virsmežniecība 

27.01.2005 Nr. 5-2/40 

16. Lauku atbalsta dienests 

Austrumlatgales reģionālā 

lauksaimniecības pārvalde 

02.02.2005. Nr. 11-7/262 

17. A/s Latvijas valsts meži 

Ziemeļlatgales mežsaimniecība 

23.03.2005. Nr. 4.1.-12/12899/05/72 

18. Latvijas propāna gāze 06.04.2004. Nr. 64 

19. Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas aģentūra 

15.04.2005. Nr. 4-3/1088 

20. Vides pārraudzības valsts birojs 23.08.2005. Nr. 7-04/2091 

21. Latgales plānošanas reģiona attīstības 

padome 

07.09.2005 Nr. 09/142 
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5. Institūciju nosacījumi 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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Lauku atblasta dienests Austrumlagales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
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Lattelekom 
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Latvenergo 
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VAS Latvijas dzelzceļš 
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LMT  
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Valsts meža dienests Ludzas virsmežniecība 
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Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 
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Ludzas rajona padome 
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Valsts robežsardze Ludzas pārvalde 
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Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
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Satiksmes ministrija 
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VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Ludzas nodaļa 

 

 


