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Valsts ieņēmumu dienests Latgales reģionālā iestāde 
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Ludzas brigāde 
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Valsts zemes dienests Latgales reģionālā nodaļa 
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A/s „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecība 
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Valsts aģentūra Sabiedrības veselības aģentūra Rēzeknes filiāle 
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Latgales plānošanas reģiona attīstības padome 
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Latvijas propāna gāze 
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Vides pārraudzības valsts birojs 
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6. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

 
Institūcija Nosacījumi Atzīme par nosacījumu ievērošanu 

Latgales plānošanas 

reģiona attīstības 

padome 

Latgales telpiskais struktūrplāns kā rekomendējošs dokuments Plānojumā ietvertas rekomendācijas. 

V/a Sabiedrības veselības 

centrs Rēzeknes filiāle 

Paredzēt teritorijas zonējumu ar atbilstošu apbūvi. 

Paredzēt ražošanas, komunālajiem, dzeramā ūdens ieguves, 

rekreācijas un citiem objektiem sanitārās aizsargjoslas, iezīmējot to 

robežas plānā. 

Paredzēt ekspluatējamo artēzisko dziļurbumu sanitāro aizsardzības 

joslu iezīmēšanu plānā. 

Paredzēt neizmantojhamo artēzisko dziļurbumu konservāciju vai 

tamponāžu. 

Paredzēt komunālo ūdensvadu Zilupē un Zaļesjes ciemā attīstību un 

modernizāciju. 

Paredzēt novada komunālā ūdensvada Zaļesjē dzeramā ūdens 

atdzelžošanu un tā atbilstību nekaitīgumu un kvalitātes prasībām. 

Paredzēt perspektīvā Zilupes pilsētas un Zaļesjes ciema notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu attīstību un modernizāciju. 

Paredzēt perspektīvā atpūtas zonu un peldvietu attīstību. 

Paredzēt kapsētu ekspluatāciju, ievērojot higiēnas prasības sanitāro 

aizsargjoslu nodrošināšanā. 

Paredzēt novada apdzīvotas vietas cieto atkritumu savākšanu un 

izvešanu uz Austrumlatgales cieto atkritumu poligonu. 

Paredzēt apdzīvotās vietās betonnēto laukumu iekārtošanu cieto 

atkritumu konteineriem. 

Paredzēt sadzīves pakalpojumu objektu attīstību. 

Teritorijas zonējums paredzēts 

atbilstoši esošajai situācijai. 

Aizsargjoslas noteiktas un atliktas 

kartogrāfiskajā materiālā. 

Dziļurbumiem ir attēlotas stingrā 

režīma aizsargjoslas, ķīmiskās 

aizsargjoslas un baktereoloģiskās 

aizsargjoslas. 

Paredzēta neizmantojamo urbumu 

tamponēšana. 

Iesaistoties Vides ministrijas projektā, 

paredzēts uzlabot un modernizēt 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas. 

Paredzēts izbūvēt jaunu atdzelžošanas 

staciju. 

Paredzētas peldvietas, attēlotas tās 

kartēs. 

Aizsargjoslas ap kapsētām atliktas. 

Iesaistoties Austrumlatgales atkritumu 

apsaimniekošanas projektā, paredzēta 

atkritumu izvešana uz Austrumlatgales 
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poligonu, paredzēts ieviest atkritumu 

šķirošanu. 

Lattelekom Būvniecības darbi jāveic atbilstoši likumdošanai 

Ievērot ekspluatācijas aizsargjoslas. 
Būvniecības darbu veikšana paredzēta 

atbilstoši likumdošanai. 

Aizsargjoslas ievērotas un atliktas 

kartogrāfiskajā materiālā. 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

Ludzas brigāde 

Ievērot atbilstošu normatīvo aktu prasības. 

Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums. 

Perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums. 

Rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju 

novērtēšanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī 

objektu gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde. 

Tehniskās bāzes nodrošinājuma saskaņā ar likumdošanu. 

Ierobežojumi potenciālajām palu un plūdu teritorijām. 

Normatīvo aktu prasības ievērotas. 

Netiek plānots jauns ugunsdzēsības 

depo. 

Nav potenciālo palu un plūdu 

teritoriju. 

Latvenergo Austrumu 

elektirskie tīkli 

Plānā jāattēlo esošie un perspektīvie elektrotīkli. 

Paredzēt zemes gabalus transformatoru izvietošanai. 

Elektrotīklu aizsargjoslu atlikšana kartē. 

Kartogrāfiskajā materiālā atlikatas 

aizsargjoslas, kā arī visi elektrotīkli. 

LMT Ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikācijas līnijām. Aizsargjoslas atliktas 

Rēzeknes reģionālā vides 

pārvalde 

Paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi atbilstoši likumdošanai. 

Ievērot likumu noteiktās prasības. 

Likumdošana ievērota. 

Paskaidrojuma rakstā ietverts apraksts, 

atbilstoši esošai situācijai un 

pieejamajai informācijai. 

Valsts zemes dienests 

Latgales reģionālā 

nodeļa 

Plānojuma grafisko daļu izstrādāt LKS -92 sistēmā ar M 1: 10000 

noteiktību. 

Noteikt visas aizsargjoslas un attēlot tās grafiskajā materiālā. 

Reālservitūtu noteikšana. 

Izstrādāts. 

Aizsargjoslas atliktas. 

VAS Latvijas dzelzceļš Aizasrgjoslas gar dzelzceļu noteikšana. 

Jāparedz pasākumi, lai dzelzceļa nodalījuma joslas pieguļošā meža 

īpašnieki savlaicīgi izcirstu kokus, kas varētu bojāt sliežu ceļus. 

Aizsargjoslas noteiktas un 

atspoguļotas kartē. 
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Jāievēro normatīvo aktu prasības, kas nosaka dzelzceļa aizsargjoslas 

ekspluatācijas īpatnības. 

Valsts robežsardze 

Ludzas pārvalde 

Nosacījumi par robežas joslu, ievērojot likumdošanu. 

Termināla būve. 

Nosacījumi izstrādāti. 

Termināla izbūvei teritorija ir 

rezervēta. 

Valsts meža dienests 

Ludzas virsmežniecība 

Zilupes pilsētas meža aizsargjoslas noteikšana. 

Dabisko meža biotopu iezīmēšana kartē. 

Meža aizsargjosla atlikta. 

Valsts ieņēmumu 

dienests Latgales 

reģionālā iestāde 

Ievērot noteiktās muitas kontroles zonas. Muitas kontroles zonas ievērotas. 

Ludzas rajona padome Plānojumā jāiestrādā noteikumu lauksaimniecības zemju 

izmantošanas prasībām, prasības to transformācijai. 

Apbūves teritoriju attīstība jāveic ievērojot vajadzību nodrošināt 

iedzīvotājus un uzņēmumus ar nepieciešamajām 

inženierkomunikācijām. 

Jāprecizē un jānosaka lauku apdzīvoto vietu teritorijas. 

Jānorāda derīgo izrakteņu teritorijas. 

Jānorāda aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

Jānorāda tūrisma infrastruktūras elementu izvietošanai. 

Iestrādātas prasības lauksaimniecības 

zemju izmantošanā. 

Ciemu teritorijas atliktas kartēs. 

Aizsargjoslas atliktas. 

Tūrisma un rekreācijas teritorijas 

paredzētas. 

Derīgo izrakteņu teritorijas atliktas 

kartēs. 

Lauku atbalsta dienests 

Austrumlatgales 

reģionālā 

lauksaimniecības 

pārvalde 

Informācija par nosusināto lauksaimniecībā izmantojamo zemi un 

ūdensnotekām Zilupes novadā 

Ņemts vērā. 

A/s Latvijas valsts meži 

Ziemeļlatgales 

mežsaimniecība 

Ievērot plānotās darbības ceļa būvē, rekonstrukcijā un rekreācijas 

objektu apsaimniekošanā. 

Ievērots. 

VAS Latvijas valsts ceļi 

Latgales reģiona Ludzas 

Ievērot ceļa zemes nodalījuma joslas platumus. 

Ievērot ceļa aizsargjoslu platumus. 

Ievērotas zemes nodalījuma joslas un 

ceļu aizsargjoslas.  
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nodaļa 

LR Satiksmes ministrija Rezervēt teritoriju valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne 

– Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza – Terehova 

jaunajai trasei. 

Autoceļa A12 posmā starp tiltu pār Zilupes upi un Valsts robežu 

respektēt a/s „Ceļuprojekts” izstrādāto transporta organizācijas 

shēmu. 

Apbūves teritoriju saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt, ievērojot 

pakāpeniskuma principu. 

Nosacījumi tika iestrādāti plānojumā. 

Latvijas vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas 

aģentūra 

Jāatspoguļo dabas resursu izmantošana. 

Ekonomiskā aktivitāte. 

Antropoģēnās slodzes raksturojums. 

Rekreācija un tūrisms. 

Ņemt vērā likumdošanu ūdens apsaimniekošanas jomā. 

Dabas resursu izmantošana 

atspoguļota. 

Antropoģēnā slodze raksturota. 

Likumdošana ievērota.  

Rekreācijas un tūrisma perpektīvas 

izvērtētas. 

Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības 

inspekcija 

Kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti Valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā, aizsargājami un izmantojami saskaņā 

ar likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un no tā 

izrietošajiem normatīvajiem aktiem. 

Aizsardzības zonas ap kultūras pieminekļiem attēlojama grafiskajā 

daļā. 

Aizsardzības zona ap Zilupes senkapiem ir 100 metri. 

Aizsargjoslas ap kultūras 

pieminekļiem ievērotas un atliktas 

kartogrāfiskajā materiālā. 

Kultūras pieminekļu aizsardzība 

noteikta atbilstoši likumdošanai. 

Latvijas propāna gāze Piedāvā ņemt vērā iespēju modernizēt esošās katlu mājas uz 

sašķidrināto gāzi. 

Modernizēt esošās katlu mājas nav 

paredzēts. 

Vides pārraudzības 

valsts birojs 

Nepiemērot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. - 



7. Ziņojums par institūciju atzinumiem 

 
Institūcija Atzinumi un atsauksmes Komentārs  

Latgales plānošanas 

reģiona attīstības 

padome 

13.12.2005. Nr. 12/192 

Nav ietverts Latgales reģiona plānošanas dokumentos sniegto 

rekomendāciju apskats vietējām pašvaldībām telpiskās plānošanas 

jomā. 

 

27.02.2006. Nr.2/50 

Ir ietverts Latgales reģiona plānošanas dokumentos sniegto 

rekomendāciju apskats vietējām pašvaldībām telpiskās plānošanas 

jomā. 

 

Rekomendācijas tika ietvertas. 

 

 

 

 

- 

V/a Sabiedrības veselības 

centrs Rēzeknes filiāle 

12.01.2006. Nr.2  

Neiebilst plānojuma risinājumiem, bet rekomendē: 

Iezīmēt dziļurbumu aizsargjoslu robežas Zilupes novadā; 

Paredzēt neekpluatējumo un pamesto dziļurbumu identifikāciju un 

dziļurbumu tamponēšanu; 

Paredzēt Zilupes pilsētas, Saveļenku un Terehovas kapsētu 

slēgšanu, jo nav iespējams nodrošināt aizsargjoslu ap tām 300 

metru rādiusā; 

Paredzēt šķiroto cieto atkritumu savākšanu. 

 

03.03.2006. Nr. 7 

Neiebilst plānojuma risinājumiem, bet rekomendē iezīmēt visu 

artēzisko dziļurbumu aizsargjoslu robežas Zilupes novada 

teritorijas plānojuma kartēs. 

 

 

Rekomendācijas tika izskatītas un 

iestrādātas plānojumā. 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsargjolas tika iezīmētas urbumiem, 

kas tiek izmantoti centralizētai 

ūdensapgādei un kuriem tika veikts 

aizsargjoslu aprēķins. 

Lattelekom 24.01.2006. Nr. 29.5-3/50  
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Iebildumu nav. - 

Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

Ludzas brigāde 

19.01.2006. Nr. 5 

Pret projekta īstenošanu iebildumu nav, ievērojot sekojošas 

prasības: 

Paredzēt perspektīvu depo izvietojumu; 

Paredzēt pagastu terittoriju ārējās ūdensapgādes nodrošinājumu 

saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”; 

Nodrošināt jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo meteriāli 

tehnisko bāzi saskaņā ar likumdošanu; 

Paredzēt iespējamos ierobežojumus, kas sasitīti ar potenciālajām 

palu un plūdu laikā applūdināmajām teritorijām un pretplūdu 

pasākumiem; 

Izstrādāt rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko 

avāriju novēršanas programmas; 

Izpildīt LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” prasības attiecībā 

pret piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm. 

 

 

Netiek plānots jauns ugunsdzēsības 

depo. 

Prasības iestrādātas teritorijas 

plānojumā. 

 

 

 

Latvenergo Austrumu 

elektirskie tīkli 

16.01.2006. Nr. 312100-15/24 

Priekšlikumu, papildinājumu un piezīmju nav. 

 

- 

LMT 20.12.2005. Nr. Z/5142 

Papildināt apbūves noteikumu sadaļas – 2.2. Inženiertehniskās 

apgādes nodrošinājums, nosakot ka inženiertehniskajā apgādē 

ietilpst arī publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar 

to saistītās inženierkomunikācijas, kā arī papildināt sadaļas – 4.7., 

4.8., 4.9., 4.10., 4.14., pie atļautās izmantošanas minot arī 

inženiertehniskās apgādes tīklus un objektus. 

 

31.01.2006. Nr. Z/418 

Precizējumu un papildinājumu gala redakcijai nav. 

 

Apbūves noteikumi papildināti 

atbilstoši ieteikumiem. 

 

 

 

 

 

 

- 

Rēzeknes reģionālā vides 10.01.2006. Nr. 109  
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pārvalde Raksturot derīgo izrakteņu ieguvi novadā; 

Norādīt HES darbība satļauju; 

Norādīt meža aizsargjoslu ap pilsētu; 

Norādīt purvu platības; 

Novērtēt vides riskus; 

Raksturot atmosfēras gaisā novadīto piesārņojumu pēc statistikas 

atskaites „2.Gaiss” datiem; 

Zilupes upes ūdeņu kvalitātīvais raksturojums; 

Vidē novadītais piesārņojums no NAI; 

Norādīt aizsargjoslas ap ūdensapgādes urbumiem; 

Minēt visas potenciāli piesārņotās vietas; 

Norādīt kās atļaujas ir NAI, katlu mājām, atkritumu 

apsaimniekošanai; 

Novērst pretrunas tekstā; 

Papildināt apbūves noteikumus. 

 

 

 

 

10.03.2006. Nr. 3-10/41 

Nav būtisku iebildumu pret plānojumu, bet ierosina: 

Veikt labojumus Paskaidrojuma rakstā; 

Norādīt vai ūdensapgādes urbumu aizsargjoslas ir saskaņotas ar 

v/a SVA; 

Veikt labojumus kartogrāfiskajā materiālā. 

Derīgo izrakteņu ieguve raksturota 

atbilstoši pieejamās informācijas 

daudzumam. 

Zilupes HES darbības atļauja norādīta. 

Meža aizsargjosla Zilupes pilsētai 

attēlota. 

Purvu platības norādītas, aizsargjoslas 

ap tiem noteiktas. 

Aizsargjoslas ap urbumiem noteiktas 

Apbūves noteikumos un atliktas 

kartogrāfiskajā materiālā. 

Raksturots vides piesārņojums gaisā, 

piesārņojums no NAI. 

Potenciāli piesārņotās vietas 

uzskaitītas. 

Esošās atļaujas NAI, HES, katlu 

mājām, atkritumu apsaimniekošanai 

norādītas. 

Apbūves noteikumi papildināti 

atbilstoši ieteikumiem. 

 

Labojumi veikti. 

Ūdensapgādes urbumu aizsargjoslas ir 

saskaņotas ar v/a SVA. 

Valsts zemes dienests 

Latgales reģionālā 

nodeļa 

27.12.2005. Nr 2A -6.1/2874 

Plānojums atbilst MK noteikumiem Nr. 883 (19.10.2004.), bet ir 

jāveic precizējumi: 

Kultūras pieminekļu aizsaergjoslu precizēšana; 

Informācija par Zilupes HES. 

 

Aizsargjoslas tika precizētas. 

Informācija par Zilupes HES un tā 

darbību tika iekļauta. 
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VAS Latvijas dzelzceļš 20.12.2005. Nr. D1-4/915 

Iebildumu vai piezīmju nav. 

 

- 

Valsts robežsardze 

Ludzas pārvalde 

23.12.2005. Nr. 23/4-1/1722 

Paskaidrojuma rakstu papildināt, ievērojot likumdošanas prasības, 

kas attiecas uz pierobežas režīma teritoriju. 

Labot Apbūves noteikumu punktus „Valsts aizsardzības objektu 

teritorijas” un „Pierobeža”. 

 

01.02.2006. Nr. 23/4-1/184 

Iebildumu un papildinājumu nav. 

 

Likumdošanas prasības tika iestrādātas 

Paskaidrojuma rakstā. 

Apbūves noteikumos tika veiktas 

izmaiņas. 

 

 

- 

Valsts meža dienests 

Ludzas virsmežniecība 

15.12.2005. Nr. 5-2/465 

Iebildumu nav. 

 

- 

Valsts ieņēmumu 

dienests Latgales 

reģionālā iestāde 

29.12.2005. Nr. 20-10/21536 

Plānojums tiek atbalstīts. 

 

- 

Ludzas rajona padome 23.02.2006. Nr. 2-4/78 

Nav informācijas, kādi plānošanas dokumenti ir ņemti vērā, 

izstrādājot pašvaldību teritorijas plānojumu. 

Paskaidrojuma rakstā jābūt informācijai par to, kādi būs teritorijas 

plānojuma risinājumi un to pamatojums. 

Nav rezervēta teritorija gāzes vada izbūvei. 

Plānojumam jādod vadlīnijas turpmākajai plānošanai. 

Paskaidrot, kuras pašvaldības teritorijā atrodas pilsētas mežu 

aizsargjosla. 

Jāpārskata teritorijas zonējumi. 

Nav doti nosacījumi aizsargājamām kultūrvēsturiskām teritorijām 

un objektiem, kā arī piesārņotajām teritorijām. 

Jāatliek gāzes vads.  

 

Ziņojums par plānojuma atbilstību 

augstāka plānošanas līmeņa teritorijas 

plānojuma prasībām ir iestrādāts 

Pārskatā par teritorijas plānojuma 

izstrādi. 

Teritorijas plānojuma risinājumi un to 

pamatojums iestrādāts sadaļā Plānotā 

teritorijas izmantošana. 

Gāzes vads atlikts. 

Vadlīnijas dotas 7. un 8. nodaļās. 

Meža aizsargjosla – Paskaidrojuma 

raksts 1.3.7. – iestrādāts. 

Teritorijas zonējums pārskatīts un 
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veiktas izmaiņas. 

Nosacījumi piesārņotām vietām, 

kultūrvēsturiskām teritorijām un 

objektiem ir doti. 

Lauku atbalsta dienests 

Austrumlatgales 

reģionālā 

lauksaimniecības 

pārvalde 

23.12.2005. Nr. 1.1.-7/3482 

Iebildumu nav, atbilst 19.10.2004. MK noteikumiem Nr. 883 

„Vietējo pašvaldību teritoriju plānoānas noteikumiem.” 

 

- 

A/s Latvijas valsts meži 

Ziemeļlatgales 

mežsaimniecība 

11.01.2006. Nr. 4.1.-1.1./15001/06/40 

Iebildumu nav. 

 

- 

VAS Latvijas valsts ceļi 

Latgales reģiona Ludzas 

nodaļa 

28.12.2005. Nr. 4.6.3.-108 

Atzinumu sniedz „Latvijas valsts ceļi” Tehniskās pārvaldes Ceļu 

tīkla daļa. 

 

28.12.2005. Nr. 2.2-463 

Novērst neprecizitātes apbūves noteikumos. 

 

 

 

 

 

Neprecizitātes novērstas. 

LR Satiksmes ministrija 06.01.2006. Nr. 15.03.-14./02. 

Nav iebildumu pret izstrādāto plānojumu, bet tiek ierosināti 

labojumi Apbūves noteikumos: 

Nodaļu „Kioski, nojumes, paviljoni”izteikt citā redakcijā; 

Sadaļu „Inženiertehniskā pagāde” palabot. 

 

Labojumi apbūves noteikumos veikti. 

Latvijas vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas 

aģentūra 

10.01.2006. Nr. 4-3/256  

Iebildumi: 

Ietvert ezeru tipu, dziļumu, gultnes un ūdens kvalitātes 

raksturojumu. 

Ietvert esošās un plānotās apdzīvojuma struktūras raksturojumu. 

Ietvert esošās un plānotās centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

 

Iebildumi ir ievēroti un ietverti 

paskaidrojuma rakstā. 

Apbūves noteikumi, ņemot vērā 

ierosinājumus, papildināti. 
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ūdens patēriņa apjomu. 

Ietvert notekūdeņu savākšanas sistēmas raksturojumu. 

Noteikt prasības notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu 

izmantošanai. 

Ietvert informāciju par saražoto atkritumu daudzumu. 

Noteikt ūdensobjektus, kuros plānota motorizēto un citu 

braucamrīku izmantošana. 

Papildināt apbūves noteikumu 2.1.3. punktu. 

 

16.02.2006. Nr. 4-3/802 

Galīgo redakciju saskaņo bez iebildumiem un ierosinājumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības 

inspekcija 

16.12.2005. Nr. 32 

Nav pretrunā ar likumdošanu. 

 

- 

Latvijas propāna gāze Atbilde netika saņemta  - 

Lauderu pagasta padome 23.02.2006. Nr. 3-5/114 

Iebildumu un ierosinājumu nav. 

 

- 

Nirzas pagasta padome 08.03.2006. Nr. 3-8/33 

Iebildumu nav. 

 

- 
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8. Institūciju sniegtie atzinumi, priekšlikumi un iebildumi 
 

VAS „Latvijas dzelzceļš” 
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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Lauku atbalsta dienests Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde  
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Latvenergo 
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Valsts meža dienests Ludzas virsmežniecība 
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Latvijas valsts ceļi 
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Zilupes novada teritorijas plānojums. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA „Metrum” 

Zilupes novada dome 

81 

Satiksmes ministrija 
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Valsts ieņēmumu dienests Latgales reģionālā iestāde 
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Valsts zemes dienests Latgales reģionālā nodaļa 
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A/s „Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecība 
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Latgales plānošanas reģiona attīstības padome 
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Lattelekom 
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LMT  

 

 
 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA „Metrum” 

Zilupes novada dome 

89 

 
 

 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA „Metrum” 

Zilupes novada dome 

90 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 
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Valsts robežsardze Ludzas pārvalde 
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Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
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V/a Sabiedrības veselības aģentūra Rēzeknes filiāle 

 


