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V/a Sabiedrības veselības aģentūra Rēzeknes filiāle 
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Ludzas brigāde 
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Ludzas rajona padome 
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Nirzas pagasta padome 
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Lauderu pagasta padome 
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9. Ziņojums par Zilupes novada teritorijas plānojuma 

atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma 

prasībām 
 

 Latgales telpiskais struktūrplāns – izstrādāts;  

 Latgales reģiona teritorijas plānojums – ir izstrādes stadijā; 

 Ludzas rajona teritorijas plānojums – ir izstrādes stadijā. 

 

Par teritorijas plānojuma atbilstību Latgales telpiskajam struktūrplānam 

 

Zilupes novada teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Latgales telpisko 

struktūrplānu: 

 Atbilst reģiona telpiskajai koncepcijai; 

 Ievērots pierobežas režīma teritorijas nozīmīgums; 

 Atbilst infrastruktūras stratēģiskajiem mērķiem – ievērota vēlamā telpiskā 

struktūra ceļu tīkla attīstībā un nozīmīgumā:  

 Autoceļš A12 (E22) Rēzekne – Maskava; 

 Dzelzceļš Maskava – Zilupe – Rēzekne. 

 

Par teritorijas plānojuma atbilstību Ludzas rajona teritorijas plānojuma 

projektam 

 

Zilupes novada teritorijas plānojums izstrādāts, ievērojot Ludzas rajona 

plānojuma iestrādes: 

 Iezīmēta meža aizsargjoslu ap Zilupes pilsētu; 

 Attēlots plānotais gāzes vads Zilupes novada teritorijā; 

 Attēlota plānotā loģistikas un tranzīta pakalpojuma teritorija. 
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Pielikums Nr. 1 

Iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumi 
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Pielikums Nr. 2 

Sabiedrisko sanāksmju apspriešanas protokoli 
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