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Ievads 

 

Zilupes novada teritorijas plānojums (2006.-2018.) ir Zilupes novada teritorijas 

plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) 

izmantošana un apbūves noteikumi.  

Zilupes novada teritorijas plānojuma teksta daļu ir izstrādājusi SIA „Metrum” kopā ar 

Zilupes novada domi. 

 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. 

 

Plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Zilupes novada domes lēmumu 28.04.2004. 

(protokola Nr. 4.).  

Teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 

“Teritorijas plānošanas likumu” (12.06.2002.) un Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 34.) 

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (13.01.2004.). Plānojuma 

izstrādāšanas laikā mainījās Ministru kabineta noteikumi un plānošanas process tika pabeigts 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 883.) “Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” (19.10.2004.).  

 

Zilupes novada teritorijas plānojums pieņemts, kā novada saistošie noteikumi ar 

Zilupes novada domes 2006. gada 27. jūlija sēdes Nr. 11 lēmumu (protokola Nr. 1). 
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Teritorijas plānojuma izstrādāšanas pamatprincipi 
 

Zilupes novada teritorijas plānojums izstrādāts, balstoties uz šādiem teritorijas 

attīstības pamatprincipiem:  

 daţādu interešu saskaņošanas princips,  

 pēctecības princips;  

 kopsakarības princips,  

 atklātuma un sabiedrības līdzdalības princips,  

 ilgtspējīgas attīstības princips.  

 

Dažādu interešu saskaņošanas princips  

Novada teritorijas plānojums izstrādāts, ņemot vērā zemes īpašnieku, uzņēmēju, 

domes darbinieku un pārējo novada iedzīvotāju izteiktos viedokļus, valsts institūciju 

priekšlikumus un nosacījumus novada teritorijas attīstībai.  

 

Pēctecības princips  

Zilupes novada teritorijas plānojums izstrādāts, ņemot vērā Zilupes pilsētas attīstības 

programmu un Zaļesjes ciema attīstības programmu, novada teritorijā esošo projektu plānus. 

  

Kopsakarības princips  

Novada teritorijas plānojums veidots ar mērķi, lai veicinātu priekšrocību izmantošanu 

novada attīstībā, optimāli izmantotu teritorijas attīstības resursus, radītu labvēlīgus apstākļus 

novada iedzīvotāju darbam un dzīvei un saglabātu un atjaunotu dabas un kultūrvēsturiskās 

vērtības nākamajām paaudzēm.  

 

Atklātuma un sabiedrības līdzdalības princips  

Novada iedzīvotāji, sākot ar plānojuma procesa uzsākšanu tiek iesaistīti teritorijas 

plānojuma izstrādes procesā. Iedzīvotāji savas intereses teritorijas izmantošanā varēja izteikt 

novada domē, iepazīstoties ar teritorijas plānojuma darba materiālu.  

 

Ilgtspējīgas attīstības princips  

Lai veicinātu novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību, racionālu dabas resursu un 

kultūras mantojuma attīstību teritorijas plānojuma izstrādes procesā veikta teritorijas 

kultūrvēsturiskā mantojuma un bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības inventarizācija.   

 

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, teritorijas plānošana, izstrādājot savstarpēji 

saskaņotus teritorijas plānojumus, tiek īstenota četros plānošanas līmeņos: nacionālajā, 

plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību līmenī. Izstrādājot Zilupes novada teritorijas 

plānojumu, tika ņemtas vērā Ludzas rajona teritorijas plānojumā iestrādātās normas. Ludzas 

rajona plānojums pašlaik ir izstrādes stadijā. Tika ievērots arī Latgales reģiona telpiskais 

struktūrplāns. 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts 

SIA „Metrum”  

Zilupes novada dome 

6 

1. Novada raksturojums 

1.1. Teritorijas vispārējs raksturojums 

 

1.1.1. Zilupes novada izvietojums 

Zilupes novads atrodas Ludzas rajona dienvidaustrumu daļā, apmēram 308 km uz 

austrumiem no Rīgas. Robeţojas ar Brigu, Nirzas, Lauderu, Istras un Pasienes pagastiem. 

Austrumu daļā novada robeţa sakrīt ar Latvijas Republikas valsts robeţu ar Krievijas 

Federāciju 13 km garumā, kas ir arī Eiropas Savienības ārējā robeţa. Novada ziemeļu daļā 

atrodas Zilupes pilsēta - novada administratīvais centrs. Novada lielākā robeţas daļa ar Brigu 

pagastu sakrīt ar dzelzceļa Rīga - Maskava joslas ziemeļu robeţu. Robeţa ar Nirzas un 

Lauderu pagastiem daļēji iet pa Istras upi, ar Pasienes pagastu - pa Verbovkas upi. Attālums 

no novada administratīvā centra līdz rajona centram Ludzai - 34 km, līdz reģionālajam 

centram Rēzeknei - 62 km. 

Novadā ir laba ceļu un dzelzceļa satiksme ar rajonu un reģionāliem centriem. 

Teritoriju šķērso no rietumiem uz austrumiem tranzīta nozīmes ceļi - dzelzceļš Rīga -Maskava 

un valsts galvenais autoceļš A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeţa (E262 

Holiheda- ... – Norčepinga - ... – Ventspils – Rīga – Rēzekne – Veļikije Luki – Maskava – 

Vladimira – Niţnij Novgorod), uz kura atrodas robeţkontroles punkts Terehova, tādejādi 

veidojot multimodālu transporta koridoru Rīga - Maskava. 

 

1.1.2. Zilupes novada vēsturiskais apskats 

 Zilupes novads izveidojās 2002.gadā apvienojoties Zilupes pilsētai un Zaļesjes 

pagastam.  

Zilupes pilsēta (agrāk Rozenova) izveidojās neapdzīvotā, meţainā vietā Zilupes 

krastos uz barona Rozena zemes. Pēc Vidavas ( Ventspils) - Maskavas - Ribinskas dzelzceļa 

līnijas atklāšanas 1900.gadā stacijas tuvumā sāka apmesties dzelzceļa strādnieki un kalpotāji. 

1904.gadā tika uzbūvēta pirmā ēka pilsētā - celtniecības kantoris. 

1908.gadā Rozenova jau bija apdzīvota, tika izbūvēta pasta ēka, pēc tam dzelzceļnieku 

skola (tagad šajā ēkā atrodas mūzikas skola). 1912.gadā uzcēla koka ēku, kur tika atvērta 

pamatskola.  

1920.gadā Rozenova tika pārdēvēta par Zilupi. Te atradās robeţapsardzības garnizons, 

Rēzeknes 9.pulka kareivju rota. Zilupe veidojās par tipisku pierobeţas pilsētu. 1925.gadā 

uzcēla jaunu mūra skolas ēku, kuras iesvētīšanas ceremonijā piedalījās arī Latvijas Izglītības 

ministrs Jānis Rainis. 

1931.gada 9.jūnijā Zilupei tika piešķirts pilsētas statuss. Šajā laikā te atradās 287 

dzīvojamās mājas ar 392 dzīvokļiem, 194 mājās bija elektrība, 17- ūdensvads un vienā mājā 

bija centrālā apkure. Zilupē bija 1566 iedzīvotāji, no tiem 472 latvieši, 471 ebreji, 362 krievi, 

180 baltkrievi, 54 poļi, 11 vācieši, 1 igaunis un 5 citu tautību pārstāvji. 

Pirms I Pasaules kara Zilupē pastāvēja skola, pasts u.c. iestādes. 1924.gadā jau bija 

divas skolas, pēc tam to vietā nodibināja vienu lielu valsts pamatskolu, kuru iesvētīja 

1927.gadā. Darbojās arī Zilupes ebreju sešklasīgā pamatskola. 1925.gadā nodibināja Zilupes 

Latviešu biedrību, kurai bija bibliotēka. 

Galvenā iedzīvotāju nodarbošanās bija tirdzniecība, lauksaimniecība un sīkā 

amatniecība. Darbojās a/s "Grauds" - ūdensdzirnavas ar elektrisko spēkstaciju, zāģu gateris. 

1934.gadā bijušās cementa raţošanas telpās iekārtoja lopkautuvi, darbojās linu pieņemšanas 

punkts, aptieka (dib.l901.g.), ārsta T.Rihtera slimnīca un 120 daţādas tirgotavas. 
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1938.gadā tika apstiprināts Zilupes pilsētas ģerbonis. Tajā apspēlēta robeţpilsētas 

ideja - zelta un sarkanās krāsas veidots vairogs ar atslēgu vidū. 

Pilsētā darbojās Zilupes iecirkņa miertiesnesis un tiesu izpildītājs. Ludzas apriņķa 

policijas 3.iecirknis, Zilupes virsmeţniecība, Zilupes rajona agronoms, būvtehniķis un 

dārzkopības instruktors, ka arī Zilupes muitnīca. 1949.-1959.gadam Zilupe bija rajona centrs. 

Pēc Otrā Pasaules kara Zilupē darbojās rūpnīcas "Metālists" cehs, Ludzas rajona sadzīves 

pakalpojumu kombināta trikotāţas un adīšanas darbnīcas, maizes ceptuve. Zilupē bija pasts, 

kino, dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Sarkanā Krusta Zilupes nodaļa, rajona ārsts un vecmāte. 

Zilupē darbojās Romas katoļu draudze, Kristus pacelšanas pareizticīgo draudze. 

 

1.1.3. Zilupes novada apdzīvotība 

 Zilupes novada iedzīvotāju skaits ir nepilni 3000 (uz 01.07.2005. - 2741), no kuriem 

apmēram divi tūkstoši dzīvo Zilupes pilsētā. Zilupes novadā ir viena pilsēta – Zilupe un 46 

ciemi. Lielākais ciems novadā ir Zaļesjes ciems, kur dzīvo apmēram 15 % no visiem ciemu 

iedzīvotājiem. Otrs lielākais ciems ir Ploski, kur dzīvo aptuveni 10% no ciematu 

iedzīvotājiem. Lielākie ciemi ir – Duboviku, Rabova, Rakšina, Savelenki, Sovāni, Surbeļi 

ciemi, kur dzīvo 40 un vairāk iedzīvotāju.  

Zilupes pilsētas teritoriju dzelzceļš sadala divās daļās – dienvidu un ziemeļu. Dienvidu 

teritorija ir blīvāk apdzīvota, tur atrodas pilsētas vēsturiskais centrs un ir izvietotas 

daudzdzīvokļu mājas. 
 

 

1.2. Novada pamatvērtības un attīstības mērķi 

 

1.2.1. Novada pamatvērtības (pēc SVID analīzes) 

 Sociālā infrastruktūra - nodrošina iedzīvotāju pamatvajadzības : izglītības, pirmskolas, 

kultūras iestādes, pasta un sakaru nodaļas, interneta publiska pieejamība Zilupes 

pilsētā - novada centrā, bankas pakalpojumi, daţāda profila tirdzniecības iestādes, 

ieskaitot autoveikalu izbraukumu tīklu; 

 Augsts izglītības darbinieku potenciāls ar augstāko + maģistra izglītību; vidusskola, 

mūzikas un mākslas skola, arodvidusskola paver iespējas plašākai sadarbībai ar 

kaimiņu pagastiem; 

 Veselības un sociālā aprūpe - primārā loma pašvaldības SIA "Zilupes VSAC", t.sk. 

savlaicīgas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana; 

 Attīstīta infrastruktūra – izdevīgs transportģeogrāfiskais stāvoklis attiecībā pret E-ceļu 

tīkla maršrutā iekļauto autoceļu A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeţa, 

labs ceļu tīkls, mobilo sakaru pieejamība visā novada teritorijā - labi priekšnoteikumi 

iedzīvotāju darba iespēju un dzīves apstākļu uzlabošanai, uzņēmējdarbības attīstībai 

un investīciju piesaistei; 

 Vide : ekoloģiski tīra vide, ainaviska, upes, ezeri, meţi, dzīvnieku bagātība, 

kultūrvēsturiskie pieminekļi - ekotūrisma un netradicionālās lauksaimniecības 

veidošanās un attīstības nosacījumi; 

 Ģeogrāfiskais novietojums - pierobeţa, ES ārējā robeţa, muitas un tranzīta koridori ar 

Krievijas Federāciju. 

 

1.2.2. Novada vīzija 

 sakārtota, vienlaicīgi attīstīta teritorija  



Zilupes novada teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts 

SIA „Metrum”  

Zilupes novada dome 

8 

 draudzīga uzņēmējdarbībai un investīciju piesaistei 

 teritorija ar savu identitāti, normāliem dzīves apstākļiem 

 iedzīvotāji nodrošināti ar visiem nepieciešamiem pakalpojumiem, prot cienīt un sargāt 

kultūrvēsturisko mantojumu 

 

1.2.3. Zilupes novada stratēģija 

a) Prioritātes 

 Izglītība 

 Ekonomika 

 Investīcijas 

b) Stratēģiskais mērķis 

 Radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi 

c) Vispārējie mērķi 

 Dzīves līmeņa paaugstināšana 

 Sakārtota infrastruktūra 

 Attīstīts transports 

 

1.2.4. Teritorijas plānojumā ietvertie rīcības programmas pasākumi 

a) Vide 

 Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanas un aizsardzības iespēju 

izvērtēšana 

 Dabas vides saglabāšana 

 Videi draudzīgu tehnoloģiju popularizēšana 

 Virszemes un pazemes ūdeņu apsaimniekošana 

 Pašvaldības teritorijas, zaļās zonas, dabas objektu plānveidīga sakārtošanas un 

labiekārtošanas programmas izstrādāšana 

 Atkritumu apsaimniekošanas programma novadā saistībā ar Austrumlatgales poligona 

attīstību 

 Zilupes pilsētas un ciematu būvnieciskās struktūras plānojums saistībā ar visas 

teritorijas apdzīvotības struktūru 

 Zilupes novada apbūves un vides izvērtējums kā kultūrvēsturiskā mantojuma 

funkcionēšanas iespējas mūsdienās ( kolorītas apbūves saglabāšanas un izmantošanas 

iespējas) 

 

b) Iedzīvotāji 

 Aktivizēt daudzdzīvokļu un privātmāju iemītnieku apvienību veidošanos - ēku un to 

apkārtnes saudzīga uzturēšana 

 Zilupes novada iedzīvotāju loma novada, Ludzas rajona, Latgales reģiona, Latvijas un 

Eiropas nākotnes attīstībā 

 

c) Uzņēmējdarbības attīstība 

 Tūrisma un atpūtas attīstības programmas izstrādāšana 

 Lauksaimniecības un meţsaimniecības attīstības programma 

 Raţošanas platību izmantošanas iespēju izvērtējums 

 Zivsaimniecības attīstības iespēju izvērtējums 

 Zvēru dārzu un medību saimniecību attīstība 

 Netradicionālās lauksaimniecības attīstības izvērtējums 
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 Centralizētās informācijas sistēmas nodrošināšana ( vienotās informācijas tīkla 

izveidošana) 

 

d) Pašvaldība 

 Noregulēt atbildību par īpašumā vai lietošanā esošo teritoriju 

 Zilupes novada veidošanās stratēģijas izstrādāšana 

 Novada domes mājas telpu remonts atbilstoši ES standartiem, paredzot semināra 

telpas 

 

e) Sociālā infrastruktūra 

 Sabiedriskā transporta optimizācija 

 Novada nomaļu pieejamība 

 Kultūras attīstības programmas izstrādāšana 

 Nodrošināt iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamību 

 SIPP - sabiedriskais interneta pieejas punkts 

 

f) Inženierinfrastruktūra 

 Kvalitatīvi ceļi novada teritorijā 

 Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana 

 Ūdens apgādes uzlabošana Zilupes pilsētā un Zaļesjes ciemā 

 Siltumapgādes sistēmas sakārtošana 

 

1.2.5. Novada attīstības īstermiņa mērķi 

 Zilupes pirmskolas izglītības iestādes jaunā korpusa celtniecība - Partizāņu ielā 3, 

Zilupe, Ludzas rajons. 

 Zilupes Tautas nama mazās un lielās zāles kosmētiskais remonts - Tautas ielā 1, 

Zilupē, Ludzas rajons. 

 Zilupes novada Zaļesjes pagasta administrācijas ēkas siltumapgādes sistēmas 

renovācija. Zilupes Mūzikas un mākslu skolas energoefektivitātes paaugstināšana - 

Tautas ielā 2, Zilupe, Ludzas rajons. 

 Zilupes vidusskolas pagalma un pievedceļu kapitālais remonts - Skolas ielā , Zilupe, 

Ludzas rajons. 

 

1.3. Dabas apstākļu raksturojums 

 

1.3.1. Fizioģeogrāfiskais raksturojums 

Reljefs. Zilupes novada teritorija atrodas Latgales augstienes Rāznavas pauguraines 

austrumu daļā un Veļikajas (Mudavas) zemienes Zilupes līdzenuma centrālajā daļā. Reljefs 

paugurains, ko veido daţādas izcelsmes ( morinpauguri, plato pauguri, kēmi izliektas formas 

un starp pauguru ieplakas. Novada teritorija atrodas 110 - 150 metrus virs jūras līmeņa, 

zemākā ir A daļa ( vidēji 110 m virs jūras līmeņa), bet augstākās - Z daļas reljefs svārstās 120 

- 130 m virs jūras līmeņa robeţās. Janovoles ciems ir viens no augstākajiem punktiem. 

 

Klimats. Klimats teritorijā veidojas Baltijas jūras ietekmē, taču ir kontinentālāks nekā 

citos Latvijas novados, ietilpst mērenās klimata joslas kontinentālā klimata apgabalā. Gada 

vidējā temperatūra ir ap + 5° C. Gada aukstākais mēnesis ar vidējo temperatūru -7° C ir 

februāris, siltākais -jūlijs ( vidējā temperatūra ir + 17,5°C. Ziemās bieţi gaisa temperatūra 
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noslīd zem - 20° C, it īpaši ziemas otrajā pusē, kad ir stabila sniega sega un virs ūdeņiem 

ledus sega. Vasaras vidū (jūlijs, augusta sākums) vērojams gaisa temperatūras maksimums, 

kas pārsniedz + 25° C. Aktīvo temperatūru summa 2000 - 2100 °C, kas ir viena no lielākajām 

Latvijā. Bezsala periods ilgst 145 - 149 dienas. Nokrišņu summa sastāda ap 650 mm gadā, no 

kuriem lielākā daļa izkrīt siltajā periodā. Sniega sega saglabājas 115 - 120 dienas un nokūst 

marta beigās, aprīļa sākumā. Valdošie vēji ir R vēji. 

 

Augsnes. Paugurainais novada teritorijas reljefs nosaka mozaīkveida augšņu 

kompleksu. Pārsvarā ir velēnu podzolaugsnes ar zemu trūdvielu saturu ( trūdvielas 70% un 

slapjās minerālaugsnes ar izteiktām klejošanas pazīmēm ( trūdvielas 20 - 50%) . Pauguru 

nogāzes bieţi vien erodētas. Virsotnēs vietām atsedzas brīvus karbonātus saturoši cilmieţi. 

Lai novadītu lieko mitrumu 20.gadsimta astoņdesmitajos gados veikta meliorācija 1921,4 ha 

platībā (17% no kopplatības). 

 

1.3.2. Ģeoloģisko apstākļu raksturojums 

Latvija atrodas Austrumeiropas platformas ziemeļrietumu nomalē. Tās teritorijā zemes 

garozas augšējo daļu veido kristāliskais pamatklintājs un to pārsedzošā nogulumieţu sega. 

Zilupes novadā kristāliskā pamatklintāja virsas hipsometrija ir 500-750 metri bieza.  

Novada teritorijā kvartāra nogulumus veido: 

 augšpleistocēna flugvioglaciālie nogulumi, kur ir smilts, grants un oļu iegulas; 

 augšpleistocēna glacigēnie (morēnas) nogulumi ar mālsmilsts un smilšmāla 

iegulām; 

 holocēna purvu nogulumi ar kūdras atradnēm. 

Zilupes novada teritorijā vērojamas eksodinamisko ģeoloģisko procesu izpausmes: 

 Pārpurvošanās; 

 Nogulšņu noskalošanās; 

 Upju dziļuma un sānu erozija. 

Visbieţāk sastopamais eksodinamiskais ģeoloģiskais process ir pārpurvošanās. 

Pārpurvotie iecirkņi aizņem strappauguru ieplakas un plašus pazeminājumus. Procesa 

iedarbībai ir pakļautas starppauguru, glaciokarsta ieplakas. Aktīvi pārpurvošanās procesi norit 

ezeru krastos un upju ielejās. Zilupes HES appludinātā zonā tie pamazām aizaug. Ezeru 

aizaugšana saistīta arī ar intensīvu sapropeļa uzkrāšanos un ezeru ieplaku aizpildīšanos, 

Zilupes HES appludinājuma zonā ūdens līmeņa maiņu. Šī procesa intensitāte ir atkarīga no 

meliorācijas sistēmas uzturēšanu pienācīgā līmenī. Stāvo pauguru nogāzēs, kas nav 

nostiprinātas ar augu segu, pavasaros sniega kušanas un daţkārt arī intensīvu nokrišņu laikā 

vērojami nogāţu noskalošanās procesi, kā rezultātā tiek erodēta augsne. Dziļuma un sānu 

erozijas procesi vērojami upju gultnēs, it sevišķi tajos posmos, kur kritums ir liels. 

 

1.3.3. Derīgie izrakteņi 

Zilupes novads nav īpaši bagāts ar derīgiem izrakteņiem, krājumu apjoma un materiālu 

daţādības ziņā (skat. 1.1. tabulu). Aprēķināti galvenokārt smilts - grants, smilts krājumi.  

Apzināti nelieli kūdras, sapropeļa krājumi, nepiemēroti lielmēroga izstrādei. Kad 

darbojās fermas, tad kūdra tika izmantota pakaišiem, bet pašlaik novadā nav lielu kūdras 

krājumu, kuri varētu tikt izstrādāti. Arī sapropeļa krājumi ir nelieli. 

Naumki III smilts atradnes ģeoloģiskā izpēte veikta pēc būvfirmas SIA "Ceļi un tilti" 

pasūtījuma. Tā atrodas 4.5 km uz dienvidiem no Zilupes pilsētas un 0.6 km uz rietumiem no 

Sovānu ezera. Tās ģeogrāfiskās koordinātes - 56° 20 44 Z platums un 28° 06 54 A garums. 

Izpētes teritoriju aizņem meţs, bijušā mājvieta un pļava un ganības. Pievedceļa garums no 
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atradnes līdz valsts galvenajam autoceļam Jēkabpils - Rēzekne -Ludza - Krievijas robeţa ir 4 

km. No tiem 3,6 km ir apmierinošā stāvoklī, bet 0,4 km garumā ceļš nav izbūvēts. 

Naumki III karjera teritorijas tuvumā ir divas agrāk pētītas atradnes: Naumki un 

Naumki II. Naumki atradnē derīgais materiāls pilnīgi izmantots, tā teritorija rekultivēta. 

Tagad tur aug 18 gadus veca prieţu audze. Naumki II smilts - grants atradni ģeoloģiski 

izpētījusi A/s "Ceļu projekts" 1997.gadā, tur derīgā materiāla (smilts-grants) krājumi sastāda 

270,8 tūkst.m
3
. Ir izstrādāti derīgā materiāla ieguves projekti. 

Ģeomorfoloģiski atradne atrodas Latgales augstienes ziemeļu daļas austrumu malā. 

Reljefs šajā rajonā izteikti paugurains, tajā krasi izdalās divas meridionālā virzienā stieptas 

senlejas, pa vienu no tām tek Zilupe, pa otru strautiņš un tajā izvietoti vairāki ezeri, tai skaitā 

Sovānu ezers. Reljefa absolūtās atzīmes izpētes rajonā svārstās starp 117 - 156 m. Pati atradne 

izvietota uz aptuveni l km gara 5-10 m augsta oša, kurš izvietots iepriekš minētās senlejas 

krasta augšējā daļā. Osa platums ap 50 - 100 m. 

Izpētes teritorija aizņem gandrīz 0,3 km garu posmu uz minētā osa. Tā relatīvais 

augstums - 5 - 8 m, bet platums 50 - 80 m. Absolūtā augstuma atzīmes šeit ir 137 - 147 m 

robeţās. Dienvidaustrumos no izpētes laukuma ir ierīkots ap 10 m dziļš karjers, kurš pašreiz 

aizaudzis ar meţu, kurā koku diametrs vidēji 15 cm. 

Ţiţevas atradnes smiltis var tikt izmantotas ceļa būvē, būvniecībai. Derīgā slāņa 

biezums šajā atradnē ir no viena līdz 8,5 metriem, ko klāj līdz pusmetram bieza segkārta. 

Atradnes platība ir 2 ha. Smilts krājumu daudzums šajā atradnē ir 22,14 tūkst. m
3
 (A 

kategorijas), smilts – grants – 16,12 tūkst. m
3
 (A kategorija). 

SIA „Motors” ir ieguvis derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts, smilts – grants 

atradnes izstrādāšanai zemes gabalā ar kadastra numuru 68960050065 4,3 ha platībā. 

Atradnes Motors smilts – grants un smilts krājumus var izmantot būvniecībā. Smilts krājumi 

atradnē ir 178,87 tūkst. m
3
 (A kategorija), un smilts – grants krājumi – 69,04 tūkst. m

3
 (A 

kategorija). 
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1.1. tabula  

Derīgo izrakteņu atradnes Zilupes novadā 

Atradnes 

nosaukums 
Izpētes gads 

Derīgā izrakteņa 

veids 
Platība, ha Piezīmes 

Duboviki 1960 Māls ķieģeļiem 21,1 - 

Naumki II 1997 
Smilts – grants, 

smilts 
2,8 

Izmanto SIA 

„Ceļi un tilti” 

Ţiţeva 1985 
Smilts – grants, 

smilts 
2,2 - 

Naumki III 1997 
Smilts 

būvniecībai 
1,3 

Izmanto SIA 

„Ceļi un tilti” 

Duboviku purvs 1963 

Saldūdens 

kaļķieţi augsnes 

kaļķošanai 

0,3 - 

Mudovkas 1989 
Lauksaimniecības 

kūdra 
1080,0 

Atradne atrodas 

Zaļesjes un 

Pasienas 

pagastos 

Terehovas 1989 
Lauksaimniecības 

kūdra 
406,0 - 

Zaļesjes ezers 1966 

Sapropelis 

kaļķains, 

saldūdens 

kaļķiezis – 

augstvērtīgs 

mēslojums 

11,5 - 

Motors 2002., 2004. 
Smitls – grants, 

smilts 
1,08 

Izmanto SIA 

„Motors” 

Sovānu ezers - Sapropelis - - 

 

1.2. tabula 

Kūdras atradnes Zilupes novadā 

 

Numurs Atradne 

12407 Zilupes malas 

12426 Prohoru,, Kļučnojes 

12469 Nr. 12469 

12470 Janoveles 

12471 Nr. 12471 

12484 Rutku lejas 

12496 Černovas 

12505 Nr. 12505 

12506 Sviļevas I 

12507 Nr. 12507 

12508 Zilupes senlejas 

12509 Robeţvārtu 

12526 Babušķinas  

12527 Sviļevas 

12528 Nr. 12528 

12529 Nr. 12529 

12530 Nr. 12530 
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12531 Nr. 12531 

12542 Zīļu 

12543 Staricas 

12544 Nr. 12544 

12545 Nr. 12545 

12554 Nr. 12554 

12555 Terehovas I 

12565 Terehovas II 

12566 Nr. 12566 

12580 Nr. 12580 

12602 Nr. 12602 

12603 Zaļesjes – Duboviku 

12604 Nr. 12604 

12605 Nr. 12605 

12610 Škirpānu – Čivčišu 

12618 Mudovkas 

12619 Nr. 12619 

12633 Nr. 12633 

12653 Nr. 12653 

12655 Nr. 12655 

12667 Nr. 12667 

12677 Nr. 12677 

12678 Nr. 12678 

12679 Nr. 12679 

12689 Nr. 12689 

12690 Nr. 12690 

12703 Nr. 12703 

12704 Nr. 12704 

12705 Nr. 12705 

12706 Nr. 12706 

12707 Nr. 12707 

12733 Nr. 12733 

 

1.3.4. Virszemes ūdeņi 

Virszemes ūdeņu aizņemtās platības ir 133.1 ha, jeb 1.2% no novada teritorijas. 

Zilupes novadu dienvidaustrumu daļu rietumu – austrumu virzienā šķērso Daugavas 

un Veļikajas baseinu ūdensšķirtne. Novadā ir vairāki nelieli ezeri (skat.1.3.tabulu), no kuriem 

lielākais ir Zaļesjes ezers. Rietumos novada robeţa pienāk klāt Sološu ezeram (Lauderu 

pagasts), dienvidrietumos –Ilzas (Garais) ezeram (Istras pagasts). Abi ezeri ir kopēju interešu 

objekti ar kaimiņu pagastiem. 

Novadu šķērso vairākas upes: dienvidu – ziemeļu virzienā Zilupes upe ar pieteku Istru. 

Mazākas upītes: Grīvas strauts (Istras pieteka) un Verbovkas strauts (Zilupes pieteka), kuras 

lielākā daļa kalpo par robeţu ar Lauderu pagastu. 

Zilupes upe – Veļikajas kreisā krasta pieteka. Sākas purvā uz ziemeļrietumiem no 

Osvejas ezera Baltkrievijā. Garums 195 km (Latvijā 73 km), kritums 31 m, baseina platība 

2040 km² (Latvijā 959 km²), vidējais caurplūdums Latvijas teritorijā: gadā 6,2 m³/s, palos 39 

m³/s, mazūdens periodā 2,0 m³/s, vidējais palu datums 5.aprīlis. Novadu šķērso 16 km 

garumā. Zilupes pilsētas teritorijā uz Zilupes upes uzcelta hidroelektrostacija (HES). HES 

darbībai ir iegūta ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. RE –L- 31.atļauja ir izsniegta 2005. 

gada 16. decembrī un derīga līdz 2010. gada 15. decembrim. 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts 

SIA „Metrum”  

Zilupes novada dome 

14 

Istra – Zilupes kreisā krasta pieteka. Garums 39 km, novada teritorijā – 20 km. Iztek 

no Dziļezera. Upes baseina platība – 272 km
2
, kritums – 34,3 m. Baseinā ir 23 ezeri un 15 

pietekas. 

Zilupes pilsēta atrodas tieši pie Zilupes upes. Šo virszemes ūdens krājumu 

izmantošana komunālajai ūdensapgādes sistēmai nebūtu ieteicama sekojošu iemeslu dēļ: 

 lielākas attīrīšanas izmaksas; 

 lielāks risks, ka virszemes ūdeņu krājumi varētu tikt pakļauti mikrobioloģiskam un 

ķīmiskam piesārņojumam; 

 nacionālās vides un veselības politika, kas paredz, ka jāpāriet no virszemes uz 

pazemes ūdeņu krājumu izmantošanu. 

1.3. tabula 

Ezeri Zilupes novadā 

 

Ezera 

nosaukums 
Platība 

Hidroloģiskais 

režīms 

Vidējais 

dziļums 

Maksimālais 

dziļums 
Iztek Ietek Piezīmes 

Dolgojas 11,3 ha Beznoteces 1,8 m 3,1 m Grāvis 

Grāvis 

no 

Kotalak

a ezera 

Dibens 

dūņains, 

krasti - 

pieejami 

Sovānu 6,2 ha       

Zaļesjes 14,9 ha Caurteces 1,2 m 2,0 m  
Grāvis 

uz Istru 

Dibens – 

dūņains, 

krasti - 

lēzeni 

Sološu 88,5 ha Caurteces 2,7 m 4,8 m Grāvis Grāvis 

Robeţa ar 

Lauderu 

pag.,  

Ilzas 683,6 ha Caurteces 1,5 m 2,5 m  Strauts Grāvji 

Robeţa ar 

Istras pag., 

dibens – 

dūņains, 

krasti 

pieejami 

1.3.5. Pazemes ūdens resursi 

Zilupē ūdensapgādē izmanto vienīgi pazemes ūdeņus. 

Ūdens nesošos slāņus šajā reģionā veido paleozoja un kvartāra nogulumi. Aktīvā 

saldūdens apmaiņas zona ietver Pļaviņu - Daugavas augšdevona un Arukilas -Amatas 

augšvidus devona ūdens nesošos slāņus, kurus pārklāj kvartāra ūdens horizonta slāņi. 

SIA „Zilupes Ltd” iegūst dzeramo ūdeni no Pļaviņu - Daugavas augšdevona ūdens 

nesēj slāņa, kas sastāv no dolomīta un kaļķakmens. Pļaviņu - Daugavas ūdens nesējslāņa 

caurlaidība Austrumlatvijā sasniedz līdz pat 1000 m
3
/dienā. 

Pēc Valsts ģeoloģijas dienesta datiem Pļaviņu – Daugavas horizonta statiskais līmenis 

atrodas 14 – 15 m dziļumā no zemes virsmas. Pārsedzošo kvartāra nogulumu ūdeņu statiskais 

līmenis ir 2 – 3 m no zemes virsmas. Horizontu līmeņu starpība ir 11 – 13 m.  

Pazemes ūdens kvalitāti no augšdevona ūdens nesējslāņiem nosaka ūdens infiltrācijas 

mijiedarbība ar minerāliem, kurus satur blakus esošie nogulumi.  

Zilupes pilsētas Domes ielas rajonā ūdensapgādei tiek izmantots Pļaviņu – Salaspils 

ūdens horizonts. Horizonta virsma šajā rajonā atrodas 24 – 26 m dziļumā. To veido 

karbonātiski ieţi – dolomīti ar dolomītmerģeļa starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais 

slānis atrodas no 24 – 26 m līdz 60 – 70 m dziļumam. Ūdens mineralizācija ir līdz 0,35 g/l, 
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cietība līdz 7,3 mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas 

neaizsargātiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – vāji caurlaidīgie smilšmāli.  

Zaļesjes ciemata ūdensapgādei izmanto Pļaviņu – Salaspils ūdens horizontu. Horizonta 

virsma urbuma rajonā ir 22 m dziļumā. To veido karbonātiksi ieţi – dolomīti. Ūdensapgādei 

izmantojamais intervāls atrodas 22 – 40 m dziļumā. Ūdens mineralizācija ir 0,29 g/l, cietība 

līdz 5 mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs.  

Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala ūdens vāji 

caurlaidīgi kvartāla nogulumi – smilšmāli, kuru kopējais biezums ir 22 m.  

Pēc Valsts ģeoloģijas dienesta datiem Pļaviņu – Salaspils ūdens horizonta statiskais 

līmenis ir 9 m no zemes virsmas un kvartāra nogulumu ūdeņu statiskais līmenis – 4 m no 

zems virsmas. Ūdeņu līmeņu pazeminājums Pļaviņu – Salaspils horizontā ir 2 metri, urbuma 

debits – 4 l/sek. 

 

1.3.6 Zemes fonda struktūra 

 Zilupes novada zemes fonda struktūra ir attēlota 1.4. tabulā. Šie dati ir no Valsts 

zemes dienesta datu bāzes uz 2005. gada 1. janvāri. 

 

1.4. tabula 

Zemes fonda struktūra 

 

 ha 

Zemes fonds 11346,4 

Meţi 3887,0 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 5582,8 

Zeme zem ūdeņiem 1331,1 

Purvi 380,8 

Krūmāji 394,2 

Ceļi 290,5 

Zeme zem ēkām un pagalmiem 252,1 

Pārējās zemes 42,9 

 

Ceļi

3%Purvi

3%

Krūmāji

3%

Zeme zem 

ūdeņiem

1%

Zeme zem 

ēkām un 

pagalmiem

2%
Pārējās 

zemes

4%

Meži

34%

Lauk. Izm. 

Zemes

50%

 
1.1. attēls 

Zemes fonds, % 
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1.3.7. Meži 

 Zilupes novadā meţu platība aizņem 3887 ha vai 34.3% no kopējās teritorijas. To 

sadalījums pēc lietojuma ir attēlots 1.5. tabulā. Izplatītākie meţu tipi ir prieţu - egļu 

damakšņi, egļu vēri ar bērzu un apšu piejaukumu, slapjās minerālaugsnēs un purvu augsnēs 

izvietojušies slapjie damakšņi, dumbrāji un purvāji ar bērziem, priedēm, alkšņiem. Meţu 

teritorija pēc koku sugām sadalās: priedes- 26%, egles- 23%, bērzi- 22%, melnalkšņi-9%, 

apses- 8%, baltalkšņi- 12%. 

Meţa aizsargjosla ap pilsētu ir attēlota Zilupes novada apbūves noteikumos Zilupes 

pilsētai. Zilupes pilsētas meţa aizsargjosla atrodas divos meţa masīvos: Brigu pagasta 

teritorijā un meţos pie Zilupes pilsētas, kas attēlots arī Grafiskajā daļā. 

Privātie meţi galvenokārt tipiski sīkmeţi ir veidojušies, aizaugot ar daţādu koku sugu, 

atšķirīga vecuma, biezības un kvalitātes audzēm. Dabiski aizaugušajās platībās dominē lapu 

koki, pārsvarā baltalkšņi. 

 

1.5. tabula 

Meža zemju sadalījums pēc lietojuma vai īpašuma veida (VZD, 2005) 

 

Meža zemju īpašnieka vai lietotāja statuss ha % 

Fizisko personu īpašums un lietojums 2012.50 51.8 

Juridisko personu īpašums un lietojums 1327.3 34.1 

Valsts institūciju īpašums un lietojums 491.0 12.6 

Pašvaldības īpašums un lietojums 56.2 1.5 

KOPĀ 3887.0 100 

 

Jebkura īpašuma vai lietojuma veida meţu teritorijas izmantošanu, atbilstoši Meţa 

likumam, pārrauga Valsts meţa dienests, kas ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša 

valsts civiliestāde, kas atbild par vienotu meţa politikas realizāciju visos Latvijas meţos, 

uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas meţsaimniecības 

nodrošināšanai. Meţu apsaimniekošanu un uzraudzību veic Ludzas virsmeţniecība un Zilupes 

meţniecība. 

 

1.3.8. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) ir 5582,8 ha, kas sastāda 49,2% no 

novada kopplatības- 11346,4 ha. Zemju vidējā auglības vērtība 25 balles, kadastrālā vērtība 

90 Ls/ha, kas ir 94 % no vidējās zemes kadastrālās vērtības Ludzas rajonā. Lauksaimniecībā 

izmantojamo zemju sadalījums pēc to lietošanas veida ir attēlots 1.6. tabulā. 

Zilupes novada lauksaimniecības zemju īpatnība - sareţģīts reljefa posmojums ar 

daţādu izcelsmi, kas prasa lielākus izdevumus augstu pārtikas un lopkopības kultūru raţu 

iegūšanai nekā cituviet Latvijā. 

Novadā uz 5582,8 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 802 īpašnieki vai 

lietotāji, vidēji 9,2 ha uz vienu zemes īpašnieku vai lietotāju. Lauksaimniecībā izmantojamo 

zemju sadalījums pēc piederības ir attēlots 1.7. tabulā. 

2004.gadā reģistrētas 4 zemnieku saimniecības, kuru ekonomisko dzīvotspēju pamatā 

nosaka apstrādājamās zemes platības (150 ha un vairāk). Pārējās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes sadrumstalotība nesekmē efektīvu zemes apsaimniekošanu, 

konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas raţošanu ar tradicionālajām metodēm. 

Zilupes novadā ir 1921,4 ha nosusinātu lauksamniecības zemju (skat. 1.8. tabulu). 
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Zilupes novadā nav erodēto zemju, bet ir rekultivējamās teritorijas. Pie tām pieder 

degradētās teritorijas jeb tagadējās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas un potenciāli 

piesārņotās vietas, kas ar laiku var tikt rekultivētas. 

Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas Zilupes novadā pēdējo divu gadu 

laikā nav neviena pieteikuma par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. 

 

1.6. tabula 

LIZ sadalījums pēc lietošanas veida (VZD, 2005) 

 

LIZ lietojuma veidi ha % 

Aramzeme 3925.8 70.3 

Ganības 1406.5 25.2 

Pļavas 202.2 3.6 

Augļu dārzi 48.3 0.9 

Meliorētās LIZ 1921.4 34.4 

KOPĀ 5582.8 100 

 

 

1.7. tabula  

LIZ sadalījums pēc piederības veida (VZD, 2005) 

 

LIZ īpašums vai lietojums ha % 

Fizisko personu īpašums 2473.2 44.3 

Fizisko personu lietojums 1433.1 25.7 

Juridisko personu lietojums un īpašums 1400.0 25.1 

Pašvaldību lietojums un īpašums 208.0 3.7 

Valsts institūciju lietojums un īpašums 68.5 1.2 
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1.8. tabula 

Nosusinātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes un ūdensnotekas Zilupes novadā 

 

Nr.p.k. Meliorācijas objekti Mērvienība Daudzums 

1. Nosusinātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes ha 1921,4 

 Ar drenāţu ha 1785,6 

 Ar vaļējiem grāvjiem ha 135,8 

2. Valsts nozīmes ūdenstekas km 51,92 

 Zilupes upe km 16,0 

 Istras upe km 3,94 

 Verbovskas strauts km 10,5 

 Nr.4 Briģu – Rancānu grāvis km 2,52 

 Nr.1 Troķu grāvis km 5,2 

 Grivkas strauts km 8,2 

 Rutku grāvis km 5,56 

3. Drenāža km 1129,3 

 Māla drenāţa km 695,2 

 Plastmasas drenāţa km 434,1 

4. Koplietošanas novadgrāvju garums km 54,4 

5. Saimniecības grāvju garums km 39,5 

 Novadgrāvji km 20,1 

 Norobeţotājgrāvji km 10,1 

 Susinātājgrāvji km 9,3 

 

1.3.9. Purvi 

Novadā mitrās, pārpurvotās teritorijas aizņem 380,8 ha jeb 3,4 % no kopējās platības. 

Pārsvarā tie ir zemie (zāļu) purvi. Pārpurvotie iecirkņi aizņem starppauguru ieplakas un plašus 

pazeminājumus. Pārpurvošanās procesa norisi ilgākā laika posmā nosaka melioratīvo sistēmu 

uzturēšana pienācīgā līmenī. Novadā ir piecas lielas purvainas vietas, kuru platības ir attiecīgi 

– 4 ha, 18, ha, 13 ha, 50,3 ha, 12,8 ha. Pats lielākais ir Belamojevas purvs, kas atrodas uz 

robeţas ar Krievijas Federāciju. 

 

1.3.10. Krūmāji 

Krūmāji aizņem 394.2 ha no novada teritorijas, to platība nepārtraukti palielinās, 

aizaugot neapsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm.  

 

1.3.11. Kapsētas  

Zilupes novadā ir 11 darbojošos kasētu teritorijas : 

 Savelenku kapsēta; 

 Pampļevas kapsēta; 

 Čiučišu kapsēta; 

 Jučevas kapsēta; 

 Duboviku kapsēta; 

 Sovanu kapsēta; 

 Gubinas kapi; 

 Rutku kapi; 

 Ziļu kapi; 

 Zilupes kapi. 
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Ap šīm teritorijā tiek noteiktas sanitārās aizsargjoslas. Novada teritorijā atrodas 

Zilupes senkapi, kuriem ir piešķirts valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statuss. 

 Sakarā ar to, ka trīs kapsētu – Zilupes pilsētas, Terehovas un Saveļniku kapsētu 

aizsargjoslu robeţās atrodas dzīvojamās mājās, Zilupes novada dome izvērtēs esošo situāciju 

un pieņems lēmumu par kapsētu turpmāko darbību. Ja novada dome slēgs esošās kapsētas, tad 

būs jāizveido jaunas apbedīšanas vietas, kurām attiecīgi būs jāpiemeklē vieta. Saskaņā ar 

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikumu , kapsētu ierīkošanai ir nepieciešams 

veikt sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. 

 

1.3.12. Aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti 

Zilupes novadā ir 10 valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi un viens 

vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Visiem kultūrvēsturiskajiem objektiem ir noteiktas 

aizsargjoslas, kas attēlotas kartogrāfiskajā materiālā.  

1.9. tabula 

Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas Zilupes novadā 

 

N
.p

.k
. Valsts 

aizsar-

dzības 

numurs 

Piemi- 

nekļa 

vērtības 

grupa 

Pieminekļa 

veids 

Pieminekļa 

nosaukums 

Pieminekļa 

atrašanās vieta 

Pieminekļa 

(notikuma) 

datējums 

1. 1602. 
Valsts 

nozīmes 
Arheoloģija 

Dubovikas 

pilskalns 

Ludzas raj., 

Zaļesjes pag., 

Dubovikos 

- 

2. 1603. 
Valsts 

nozīmes 
Arheoloģija 

Naumku 

pilskalns 

Ludzas raj., 

Zaļesjes pag., 

Naumkos 

- 

3. 4029. 
Valsts 

nozīmes 
Māksla 

Altāris ar 

gleznu 

Ludzas raj., 

Zaļesjes pag., 

Terehovas katoļu 

kapličā 

18.gs. II puse 

4. 1604. 
Valsts 

nozīmes 
Arheoloģija Zilupes senkapi 

Ludzas raj., 

Zilupe, parkā pie 

dzelzceļa 

18.gs. 

5. 4031. 
Valsts 

nozīmes 
Māksla 

Glezna 

„Apraudāšana” 

Ludzas raj., 

Zilupe, Saveļinku 

katoļu kapu 

kapličā 

18.gs.  

6. 4034. 
Valsts 

nozīmes 
Māksla Sānu altāris 

Ludzas raj., 

Zilupe, Saveļinku 

katoļu kapu 

kapličā 

17./18. gs 

7. 4030. 
Valsts 

nozīmes 
Māksla Altāris 

Ludzas raj., 

Zilupe, Saveļinku 

katoļu kapu 

kapličā 

17./18. gs 

8. 4032. 
Valsts 

nozīmes 
Māksla 

Glezna  

„Sv. Jāzeps” 

Ludzas raj., 

Zilupe, Saveļinku 

katoļu kapu 

kapličā 

17./18. gs 
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9. 4033. 
Valsts 

nozīmes 
Māksla Sānu altāris 

Ludzas raj., 

Zilupe, Saveļinku 

katoļu kapu 

kapličā 

17./18. gs 

10. 4035. 
Valsts 

nozīmes 
Māksla 

Sakramentu 

glabātuve 

Ludzas raj., 

Zilupe, Zilupes 

pareizticīgo 

baznīca 

19.gs. II puse 

11.  6467 
Vietējās 

nozīmes 
Arhitektūra 

Saveļinku 

katoļu kapu 

kapliča 

Ludzas raj., 

Zilupes novads, 

Zilupe, Saveļinku 

kapos 

19.gs. sākums 

(1907) 

 

 

1.3.13. Pierobežas režīma teritorija 

Lai nodrošinātu pienācīgu kārtību uz valsts robeţas, gar to ir noteikta robeţas josla. 

Robeţas josla ir noteikta platuma zemes josla, kas piegulst valsts robeţai, un uz to attiecas 

valsts robeţas reţīms. Gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robeţu valsts 

robeţas josla tiek noteikta divpadsmit metru platumā, skaitot no robeţlīnijas. Ja robeţlīnija 

noteikta pa novadgrāvju, strautu un upju vidu, valsts robeţas joslu divpadsmit metru platumā 

nosaka no ūdensteču krotes vai krasta līnijas. Zemes platība starp krotes vai krasta līniju un 

robeţlīniju papildus iekļaujama valsts robeţas joslā. Pierobeţu dabā iezīmē ar norādījuma 

zīmēm. 

Visā Zilupes novadā ir spēkā Pierobeţas reţīma noteikumi (LR MK 04.11.2002. Nr. 

499 ,,Latvijas Republikas pierobeţas reţīma un pierobeţas joslas reţīma noteikumi”), kas 

nosaka ar Valsts robeţsardzi saskaņot šādas darbības, kuras paredzēts veikt pierobeţā: 

 brīvības atņemšana iestāţu un psihoneiroloģisko ārstniecības iestāţu izvietošanu; 

 robeţkontroles un robeţapsardzības objektu, kā arī robeţkontroles iekārtu un tehniskā 

aprīkojuma fotografēšanu un filmēšanu; 

  lietot signālraķetes un pirotehniskos signalizācijas līdzekļus, ja to lietošana nav 

saistīta ar stihisku nelaimi, katastrofu vai robeţapsardzības pasākumiem. 

 

Valsts robeţas joslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. 

Ar valsts robeţsardzi nepieciešams saskaņot šādas darbības, kuras paredzēts veikt pierobeţas 

joslā: 

 sabiedrisko pasākumu organizēšana; 

 būvniecība; 

 medības; 

 uzņēmumu un to filiāļu atvēršana; 

 meliorācijas un irigācijas darbi; 

 spridzināšanas un pirotehniskie darbi. 

 

Lai nepieļautu nelikumīgu valsts robeţas šķērsošanu, Valsts robeţsardzes teritoriālo 

pārvalţu priekšniekiem ir tiesības pierobeţas joslā slēgt lauku vai meţu ceļus, stigas, pārejas 

vietas un tiltus vai radīt uz tiem šķēršļus (arī uzstādīt īpašas ceļa zīmes), informējot par to 

Zilupes novada domi un zemes īpašniekus. 

Kuteru un citu peldlīdzekļu izmantošana, zveja, peldēšanās un citas darbības upēs un 

ezeros, pa kuriem noteikta valsts robeţa, atļauta tikai gaišajā diennakts laikā. Visi 

peldlīdzekļi, kas atrodas minētajās ūdenstilpēs, reģistrējami Valsts robeţsardzes teritoriālajā 

struktūrvienībā. Nereģistrētu peldlīdzekļu izmantošana robeţūdenstilpēs ir aizliegta. 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts 

SIA „Metrum”  

Zilupes novada dome 

21 

Pierobeţas joslas reţīma papildu kārtība nosaka, ka personām, kuras ir sasniegušas 15 

gadu vecumu, uzturoties pierobeţas joslā, kā arī amatpersonām (darbiniekiem) papildus 

personu apliecinošam dokumentam ir nepieciešama speciālā caurlaide (atļauja). 

Speciālā caurlaide (atļauja) nav nepieciešama šādos gadījumos: 

 persona ir deklarējusi dzīvesvietu pierobeţas teritorijā; 

 persona pārvietojas pa valsts autoceļiem, kas šķērso pierobeţas teritoriju; 

 Valsts iestāţu amatpersonām, veicot dienesta pienākumus. 

 

Valsts robeţsardzes amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumu par speciālās caurlaides 

(atļaujas) izsniegšanu, ir tiesīga personai atteikt terminētās caurlaides (atļaujas) izsniegšanu 

šādos gadījumos: 

 persona nevar pamatot nepieciešamību uzturēties pierobeţas teritorijā; 

 pierobeţas joslas teritorijā Valsts robeţsardze ir noteikusi pastiprinātu valsts robeţas 

apsardzību; 

 pierobeţas joslas teritorijā ir izsludināta ārkārtēja situācija; 

 persona ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta par vainīgu tāda noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanā, kas ir saistīts ar kontrabandu, narkotikām, ieročiem, 

radioaktīvajām vielām, kā arī ar valsts robeţas nelikumīgu šķērsošanu vai valsts 

robeţas reţīma pārkāpšanu. 

 

Saskaņā ar Muitas likuma 110. pantu ,,Muitas kontroles zonas" Valsts Ieņēmumu 

dienests noteicis kontroles zonas un piemēro tām noteikto reţīmu muitas iestāţu teritorijās 

(neiekļaujot administratīvās telpas un teritorijas), kurās tiek uzrādītas muitošanai paredzētās 

preces: 

 VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes Terehovas MKP ( kods 0722) 

teritorijai; 

 VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes Zilupes MKP ( kods 0723). 

 

 

 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts 

SIA „Metrum”  

Zilupes novada dome 

22 

2. Vides kvalitāte 
 

Vide ir dabas, antropogēno un sociālo faktoru kopums. Vides problēmas negatīvi 

ietekmē dabas vidi, cilvēka veselību un ekonomiku. Vides kvalitātes uzlabošana ir pasākumu 

kopums, kas veicina saudzīgu, saprātīgu izturēšanos pret dabu un cilvēku. 

 Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu – „nepiemērot stratēģisko ietekmes 

uz vidi novērtējumu Zilupes novada teritorijas plānojumam”. (Vides pārraudzības valsts 

birojs Rīgā, 2005. gada 22. augusts, lēmums Nr. 152-p)  

Fakti, uz kuru pamata tika pieņemts šis lēmums: 

 Zilupes novada teritorijā nav lielu rūpnieciska rakstura vai citāda veida objektu ar 

būtisku ietekmi uz vides kvalitāti, teritorijas plānojuma izstrāde un īstenošana nerada 

būtiskas vides problēmas, rūpniecisko avāriju risku un draudus cilvēku veselībai. 

 Plānošanas teritorijā nav noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tai skaitā arī 

Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000. 

Zilupes novada teritorijā atrodas katlu mājas, kas rada piesārņojumu vidē, piesārņojot 

atmosfēras gaisu. Uz Zilupes upes uzceltais HES rada piesārņojumu Zilupes upē, kā arī izjauc 

dabiskos zivju ceļus. 

 

2.1. Atmosfēras gaiss 

 

Cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā rodas daţādu vielu izmeši atmosfērā. 

Izmešus var iedalīs divās grupās: stacionārie (izmeši no katlu mājām un rūpnīcām) un mobilie 

(izmeši no autotransporta, dzelzceļa). Vislielākie gaisa piesārņotāji ir SO2 un NOx gāzes. 

 

Siltumapgādes ietekme uz vidi  

Vislielākie atmosfēras piesārņotāji ir katlu mājas. Kurinot ar daţādiem kurināmajiem, 

rodas piesārņojums, kas satur sēra daļiņas, oglekļa daļiņas, slāpekļa daļiņas un putekļus (skat. 

2.2. tabulu). Zilupes pilsētā ir trīs katlu mājas, kas pieder Zilupes domei, kā arī Zilupes 

arodvidusskolas katlu māja, Zilupes dzelzceļa muitas robeţkontroles katlu māja un SIA 

„Zilupes VSAC” katlu māja. Zaļesjes ciemā ir viena katlu māja, kas pieder SIA „Zilupes 

Ltd”. Robeţkontroles punktā „Terehova” ir katlu māja, kas nodrošina telpu apkuri un siltā 

ūdens piegādi „Terehovas” muitas robeţkontroles punktam. Šīs katlu mājas arī ir lielākie 

piesārņojuma radītāji.  

Visām četrām SIA „Zilupes Ltd” katlu mājām ir iegūts C kategorijas piesārņojošās 

darbības apliecinājums. Katlu māju apraksts ir sniegts 2.1. tabulā. 

Terehovas muitas robeţkontroles punktam piesārņojošai darbībai ir iegūta atļauja B 

kategorijas piesārņojošai darbībai B kategorijas atļauja Nr. RET-15- 39. 

Zilupes arodvidusskolai ir iegūta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai B 

kategorijas atļauja Nr. RET – 15 – 004 un C kategorijas apliecinājums. 
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2.1.tabula  

SIA „Zilupe Ltd” katlu mājas 

 

Darbības vieta Katlu mājas jauda Katls Kurināmais 

Aizsili, Zaļesjes pag., 

Zilupes novads 
0,3 MW ŪK - 300 Koksne, kūdra 

Skolas iela 1, Zilupe 2,486 MW 

ŪK – 400 ar jaudu 

0,495 MW 

Koksne, kūdra 

ŪK – 400 ar jaudu 

0,496 MW 

USK – 8 ar jaudu 

0,996 MW 

a/s „Komforts” 

raţotais katls ar jaudu 

0,5 MW 

Brīvības iela 28, 

Zilupe 
0,3 MW ŪK – 300 Koksne, kūdra 

Raiņa iela 15, Zilupe 0,51 MW 

ŪK – 300 ar jaudu 

0,3 MW 
Koksne, kūdra 

Ludza – 6 ar jaudu 

0,21 MW 

 

 

Zilupes arodvidusskolas katlu māja Kalna ielā 4, Zilupe. Katlu mājas jauda ir 1,087 

MW.  Kurināmais: koksne un koksnes atkritumi un akmeņogles. Ir divas C kategorijas katlu 

mājas raiņa ielā, tās tiek kurinātas ar koksni. 

 

2.2. tabula 

No Zilupes pilsētas katlu mājām emitētais piesārņojuma daudzums, t/gadā 

 

Parametrs 2002 2003 2004 

Cietās daļiņas 10,0786 21,9587 10,3336 

Oglekļa oksīds 6,86578 50,197 19,812565 

Slāpekļa oksīds 1,6002 3,2404 4,02894 

Sēra oksīds 1,05696 2,0664 1,06 

 

Muitas robeţkontroles punkta „Terehova” katlu māja ar jaudu 0.555 MW, 

kurināmais- koksne, rezerves kurināmais -dīzeļdegviela.  

MRKP katlu māja nodrošina telpu apsildīšanu un karstā ūdens padevi. Katlu mājā ir 

uzstādīti trīs katli: divi katli HOG FOR 20 ar jaudu 0.17 MW katrs un viens katls HOG FOR 

21-7 ar jaudu 0.215 MW. Katlu mājas kopējā jauda 0.555 MW. Kurināmais koksne un 

dīzeļdegviela. Pēdējos trijos gados katls HOG FOR 21-7, kuru apkurina ar dīzeļdegvielu, nav 

darbojies.  

 

Novadā nav lielu raţošanas uzņēmumu, kas veiktu būtisku piesārņojuma emisiju 

atmosfēras gaisā.  

 

Transports 

Slāpekļa oksīdus lielākoties emitē mobilie piesārņotāji. Zilupes novada teritorijā ir 

Latvijas Republikas robeţa ar Krievijas Federāciju, līdz ar to šeit ir diezgan intensīva 
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satiksme. Transports rada atmosfēras gaisa piesārņojumu, troksni un arī pārvadā bīstamas 

kravas. Visvairāk noslogots ir autoceļš Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeţa, pa 

kuru notiek ļoti intensīva satiksme. Arī dzelzceļš Zilupes novadā ir noslogots, pa to notiek 

intensīva daţādu kravu pārvadāšana.  

 

2.2. Virszemes un pazemes ūdeņi 

 

Virszemes ūdeņu kvalitāti galvenokārt ietekmē saimniecisko objektu, kas atrodas tuvu 

pie ūdeņiem, darbība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība un pesticīdu pielietojums 

lauksaimniecībā.  

SIA „Zilupes Ltd” ir saņēmusi atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai B 

kategorijas atļauju Nr. RET – 15 – 012. Terehovas muitas robeţkontroles punktam ūdens 

ņemšanai un notekūdeņu novadīšanai ir izdota atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 

RET-15- 39 . 

  

 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO – 700 Mērnieku ielā, Zilupē (N 700041) 

notekūdeņu novadīšanas limits līdz 62429.60 m3 gadā vai 171.04 m3 diennaktī. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO - 100 Lauku ielā, Zilupē ( N 700229) notekūdeņu 

novadīšanas limits līdz 27966.3 m3 gadā vai 76.62 m3 diennaktī. 

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-700 atrodas Zilupes pilsētas 

ziemeļaustrumu daļā Mērnieku ielā 14. Uz ziemeļiem apmēram 50 m attālumā atrodas 

dzelzceļš Rīga – Maskava. Dienvidos atrodas vienstāvu dzīvojamo māju apbūve. 

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 atrodas pilsētas rietumu daļas 

nomalē (2.1. attēls). 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO – 700 Mērnieku ielā darbojas ar jaudu 35861 m3 

gadā vai 98.2 m3 diennaktī. 

 
 

2.1. attēls Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 

 

2.3. tabula  

No attīrīšanas iekārtām BIO – 700 emitēto piesārņojošo vielu daudzums, t/gadā 

 

Parametrs 2002 2003 2004 

Suspendētās vielas 0,2777 0,36620 0,1006 

ĶSP 1,5387 1,48110 1,24390 

Kopējais fosfors 0,0933 0,07580 0,0644 

Kopējais slāpeklis 1,0861 0,6142 0,7338 
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Notekūdeņu izplūdes vieta –Zilupes upe. Upes ūdens monitoringa rezultāti ir attēloti 

2.5. tabulā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 

kvalitāti” 3. pielikumu „Ūdens kvalitātes normatīvi prioritārajiem zivju ūdeņiem” ūdens upē 

Zilupe augšpus un lejpus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO – 700 emisijas vietas atbilst 

karpveidīgo zivju ūdeņiem. Piesārņojošo vielu daudzums, kas izplūst no NAI ir attēlots 2.3. 

tabulā. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO – 100 Lauku ielā darbojas ar jaudu 7617 m3 gadā 

vai 20.8 m3 diennaktī. 

 

2.4. tabula  

 

No attīrīšanas iekārtām BIO – 100 emitēto piesārņojošo vielu daudzums, t/gadā 

 

Parametrs 2002 2003 2004 

Suspendētās vielas 0,3317 0,2118 0,2312 

ĶSP 0,6219 0,6478 0,5299 

Kopējais fosfors 0,0099 0,0115 0,0101 

Kopējais slāpeklis 0,0729 0,0712 0,0814 

 

Notekūdeņu izplūdes vieta – meliorācijas grāvis, kas ietek Istras upē. 

 

Abās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi 

par piesārņojošo vielu novadīšanu ūdenī” tiek nodrošināta notekūdeņu attīrīšana. Emitēto 

piesārņojumu daudzums ir attēlots 2.4. tabulā. 

 

2.5. tabula 

Pieņemošo ūdeņu - Zilupes ūdens kvalitātes monitoringa rezultāti 

 

Piesārņojošā viela 

augšpus no BIO – 700 

emisijas vietas 

 

lejpus no BIO – 700 

emisijas vietas 

 

Suspendētās vielas 2.0 3.3 

BSP5 1.5 1.6 

Pkop 0.08 0.09 

NNH4 0.08 0.1 

NNO2 0.006 0.003 

 

Notekūdeņu izplūdes vieta - meliorācijas grāvis.  

 

 No Zaļesjes ciema daudzdzīvokļu mājas un pagasta ēkas notekūdeņi bez attīrīšanas 

iekļūst meliorācijas grāvī. No divām divstāvu ēkām notekūdeņi tiek uzkrāti krājbedrēs un 

izvesti uz Zilupes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Zaļesjes ciemā ir jāsakārto kanalizācijas 

sistēma. 

 

Zilupes pilsētas teritorijā uz Zilupes upes ir uzbūvēts Zilupes hidroelektrostacija, kas 

ietekmē upes ūdens kvalitāti (skat. 2.7. tabula). HES darbība palielina fosfora daudzumu un 

slāpekļa daudzumu, izjauc dabiskos zivju ceļus. Zilupes HES ir uzbūvēts uz Zilupes upes 147 

km no ietekas Veļikajā. Ir uzstādītas divas turbīnas, viena no tām ir Frensisa turbīna ar jaudu 

90 kW, otra – čehu MT5 sifona turbīna ar uzstādīto jaudu 30 kW. Kopējais aprēķina turbīnas 

maksimālais caurplūdums – 432 tūkst. m
3
/ diennaktī. HES raksturojošie parametri apkopoti 

2.6. tabulā. Pazemes ūdeņu līmeņa maiņa šajā HES nav paredzēta. Nav veiktas darbības, kuru 
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rezultātā tiktu stipri pārveidota Zilupes upe. HES darbībai ir iegūta ūdens resursu lietošanas 

atļauja Nr. RE –L- 31.atļauja ir izsniegta 2005. gada 16. decembrī un derīga līdz 2010. gada 

15. decembrim. 

2.6. tabula 

HES raksturojošie parametri 

 

Sateces baseins aizsprosta vērumā 398 km
2
 

Ūdenskrātuves virsmas laukums pie 

normāla uzstādījuma līmeņa 

46,3 ha 

Augstākais uzstādījumu līmenis 114,5 m B.S. 

Normālais uzstādījumu līmenis 114,3 m B.S. 

Zemākais uzstādījumu līmenis 114,1 m B.S. 

Ietekmēto zemju platība pie normāla 

uzstādījuma līmeņa 

17,4 ha 

Vidējā gada pietece 87,56 milj. m
3
 

Pietece daudzūdens gadā 128,6 milj. m
3
 

Pietece mazūdens gadā 50,39 milj. m
3
 

 

 

2.7. tabula 

HES ietekme uz upes ūdeni 

 

Parametrs Augšpus HES Lejpus HES 

Suspendētās vielas 2 2 

BSP5 1,6 1,6 

Kopējais fosfors 0,033 0,037 

Amonija slāpeklis 0,03 0,02 

Nitrītu slāpeklis 0,003 0,02 

  

HES rada negatīvu ietekmi ne tikai uz ūdens kvalitāti, bet arī upē mītošajām zivju sugām. 

 

Zilupes novadā degvielas uzpildes staciju teritorijā netiek veikts gruntsūdeņu 

monitorings, līdz ar to nav datu par DUS ietekmi uz vidi Zilupes novadā. 

Pazemes ūdeņi ir mazāk piesārņoti nekā virszemes ūdeņi, bet arī tie nav pasargāti no 

virszemes piesārņojuma. Gruntsūdens slānis bieţi vien atrodas zem ūdens caurlaidīgiem 

slāņiem, kas nozīme, ka piesārņojums diez gan viegli nonāk pazemes ūdeņos. 

 Visām ūdens ņemšanas vietām, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un Zilupes HES ir 

noteiktas aizsargjoslas (skat. Apbūves noteikumus) un attēlotas kartēs. 

 

2.3. Potenciāli piesārņotas vietas 

 

Zilupes novadā ir veikta potenciāli piesārņotu vietu apzināšana. Šobrīd ir apzināti šādi 

objekti: 

 Mehāniskās darbnīcas un to teritorijas Zaļesjē (slēgtas); 

 P/s „Zilupe” mehānisko darbnīcu teritorijas; 

 Bijušā ķimikāliju novietne Naumki; 

 Degvielas uzpildes stacija Lomašu ciemā „Passim”; 

 Pamestā degvielas uzpildes stacija Zilupē pie attīrīšanas iekārtām (skat. 2.2. attēlu); 

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to teritorijas Zilupē; 

 Dzelzceļa stacijas Zilupe teritorija; 
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 Zirgu fermas – Zeļesjes ciemā un Surbeļu ciemā; 

 Fermas – Kamenka, Ploskiji, Grivka, Bondari, Terehova; 

 Pamestais karjers „Surbeļi”; 

 Neizmantojamie un neaiztamponētie ūdensapgādes urbumi. 

 

Tiek plānots apzināt un identificēt visus pamestos un neizmantotos urbumus un veikt 

to tamponēšanu, samazinot gruntsūdens piesārņojuma risku. 

Zilupes novadā nav atkritumu izgāztuvju, pašlaik atkritumu apsaimniekošanu 

nodrošina SIA „Hoetika”, kas deponē atkritumus Zvirgzdenes izgāztuvē.  

Zilupes novadā nav lielu rūpniecisko objektu, līdz ar to tie nerada lielu draudu videi. 

 

 
 

2.2. attēls Pamestā degvielas uzpildes stacija 
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3. Zilupes novada iedzīvotāji 
 

3.1. Iedzīvotāju skaita dinamika 

 

 Iedzīvotāju skaits novadā pēdējo sešu gadu laikā samazinās. (skat. 3.1. tabulu) 

Galvenie iemesli iedzīvotāju skaita samazināšanās ziņā ir tādi paši kā visā Latvijā – zemais 

dzimstības līmenis un augstā mirstība. Iedzīvotāju skaitu ietekmē arī iedzīvotāju (it īpaši 

jauniešu) izbraukšana no novada. 

 

3.1. tabula 

Iedzīvotāju skaita dinamika 

 

Gads 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

Iedz. sk. 3201 3151 2898 2930 2897 2885 2853 2741 

 
* - dati uz 01.07.2005 

 

3.2. Dzimuma struktūra Zilupes novadā 

 

 Zilupes novadā jaundzimušo vidū ir nedaudz vairāk meiteņu nekā zēnu. 

(skat.3.2.tabulu) Arī pieaugušo vidū sieviešu skaits ir lielāks nekā vīriešu.  

 

3.2. tabula 

Dzimuma struktūra* 

 

 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi pieaugušie Kopā 

Sievietes 85 203 1181 1469 

Vīrieši 79 207 986 1272 

 
* - dati uz 01.07.2005 

 

3.3. Valstiskā piederība un nacionālais sastāvs 

 

 Zilupes novadā dzīvo daţādu nāciju pārstāvji, visvairāk ir krievu, latviešu un 

baltkrievu. (skat. 3.4. tabulu) 

 

3.3. tabula 

Valstiskā piederība* 

 

Latvijas pilsonis 2380 

Nepilsonis 341 

Pārējie 20 
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3.4. tabula 

Iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālā sastāva* 

 
Krievs 1537 

Latvietis 612 

Baltkrievs 444 

Polis 64 

Ukrainis 37 

Lietuvietis 8 

Igaunis 8 

Čigāns 8 

Ungārs 4 

Azerbaidţānis 3 

Čuvašs 3 

Moldāvs 3 

Gruzīns 2 

Udmurts 2 

Vācietis 2 

Armēnis 1 

Rumānis 1 

Soms 1 

Neuzrādīja 3 

 
* - dati uz 01.07.2005 

 

3.4. Novada apdzīvotība 

 

Zilupes pilsētā un Zaļesjes pagasta (lauku teritorijā) 46 ciemos ir stipri atšķirīgs 

apdzīvotības blīvums (skat. 3.5. tabulu). Novada vidējais apdzīvotības blīvums 25 cilvēki uz 1 

km
2
. 

 

3.5.tabula 

Iedzīvotāju sadalījums pa ciemiem uz 01.01.2004. 

 

N.p.k. Apdzīvota vieta Skaits 

1. Belomoje ciems 14 

2. Bondaru ciems 20 

3. Brigu ciems 4 

4. Bukatina ciems 2 

5. Cibulu ciems 6 

6. Darjagina ciems 5 

7. Duboviku ciems 42 

8. Gubina ciems 16 

9. Gumnišče ciems 21 

10. Horoševa ciems 13 

11. Janovoles ciems 19 

12. Jučeva ciems 2 

13. Kalpinka ciems 4 

14. Kamenka ciems 12 

15. Kastričina ciems 2 

16. Lomošu ciems 10 

17. Marcinpoles ciems 17 
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18. Naumku ciems 29 

19. Pampļeva ciems 1 

20. Ploski ciems 99 

21. Podovalina ciems 11 

22. Rabova ciems 45 

23. Radiškina ciems 8 

24. Rakovcu ciems 3 

25. Rakšina ciems 62 

26. Rancānu ciems 2 

27. Riucāni ciems 5 

28. Romašenki ciems 17 

29. Rutku ciems 14 

30. Savelenki ciems 71 

31. Skaistova ciems 4 

32. Sovāni ciems 44 

33. Strugi ciems 5 

34. Surbeļi ciems 48             

35. Surmači ciems 4 

36. Sviļova ciems 20 

37. Sļadzeva ciems 7 

38. Terehova ciems 15 

39. Troški ciems 12 

40. Zagorski ciems 1 

41. Zaļesjes ciems 147 

42. Zaļeščina ciems 2 

43. Zilu ciems 6 

44. Čiučiši ciems 17 

45. Šilova ciems 2 

46. Ziţeva ciems 8 

 Kopā ciemos 918 

 Zilupes pilsēta 1935 

 Novadā kopā 2853 
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3.5. Iedzīvotāju nodrošinājums ar mājokļiem 
 

Pastāvīgo iedzīvotāju grupējums pēc mājokļu piederības, uzcelšanas perioda un ēkas 

tipa 

Zilupes pilsēta 

3.6.tabula 
 

Mājokļa 

piederības tips 

un ēkas tips 

No tiem dzīvo mājokļos, kas uzcelti periodā (gadi) 

Mājokļu 

skaits 
Līdz 

1918. 

1919. 

– 

1945. 

1946. – 

1960. 

1961. 

– 

1970. 

1971. 

– 

1980. 

1981. – 

1985. 

1986. 

– 

1991. 

1991. 

– 

1995. 

1996. 

un 

vēlāk 

Visu piederību 

mājokļos 

dzīvojošie 

106 222 703 218 218 302 105 36 2 791 

No tiem pēc ēkas 

tipa: 

vienas ģimenes 

māja 

16 124 336 67 57 84 63 25 2 294 

2 dzīvokļu māja 6 46 111 16 15 11 0 11 0 99 

3-9 dzīvokļu māja 84 51 163 29 19 0 4 0 0 170 

10-19 dzīvokļu 

māja 
0 1 90 106 43 37 35 0 0 133 

20-29 dzīvokļu 

māja 
0 0 0 0 21 0 0 0 0 9 

30-49 dzīvokļu 

māja 
0 0 3 0 4 99 3 0 0 38 

50 un vairāk 

dzīvokļu māja 
0 0 0 0 21 0 0 0 0 9 

Mājsaimniecības 

privātīpašumā 

esošos mājokļos 

dzīvojošie 

11 137 438 122 136 233 83 28 2 473 

No tiem pēc ēkas 

tipa: 

vienas ģimenes 

māja 

11 112 309 57 48 78 63 25 2 265 

2 dzīvokļu māja 0 13 43 8 0 5 0 3 0 37 

3-9 dzīvokļu māja 0 12 42 11 9 0 0 0 0 35 

10-19 dzīvokļu 

māja 
0 0 41 46 36 0 17 0 0 68 

20-29 dzīvokļu 

māja 
0 0 0 0 39 62 0 0 0 35 

30-49 dzīvokļu 

māja 
0 0 3 0 4 88 3 0 0 33 

Citam 

privātīpašniekam 

piederošos 

mājokļos 

dzīvojošie 

0 12 26 4 1 0 0 0 0 25 

No tiem pēc ēkas 

tipa: 

vienas ģimenes 

māja 

0 4 10 1 0 0 0 0 0 11 

2 dzīvokļu māja 0 4 14 0 0 0 0 0 0 9 

3-9 dzīvokļu māja 0 4 2 3 0 0 0 0 0 4 

20-29 dzīvokļu 

māja 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Pašvaldībai vai 

organizācijai 
95 72 239 93 79 69 22 8 0 291 
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piederošos 

mājokļos 

dzīvojošie 

No tiem pēc ēkas 

tipa: 

vienas ģimenes 

māja 

5 8 17 9 9 6 0 0 0 18 

2 dzīvokļu māja 6 29 54 8 15 6 0 8 0 53 

3-9 dzīvokļu māja 84 34 119 15 10 0 4 0 0 130 

10-19 dzīvokļu 

māja 

0 1 49 60 7 37 18 0 0 65 

20-29 dzīvokļu 

māja 

0 0 0 0 19 9 0 0 0 12 

30-49 dzīvokļu 

māja 

0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 

50 un vairāk 

dzīvokļu māja 

0 0 0 0 19 0 0 0 0 8 

Dzīvokļu 

īpašnieku 

kooperatīvajai 

sabiedrībai 

piederošos 

mājokļos 

dzīvojošie 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

No tiem: 3-9 

dzīvokļu māja 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Pastāvīgo iedzīvotāju grupējums pēc mājokļu piederības, uzcelšanas perioda un ēkas 

tipa 

Zaļesjes ciems 

3.7.tabula 

 

Mājokļa 

piederības 

tips un ēkas tips 

No tiem dzīvo mājokļos, kas uzcelti periodā (gadi) 

Mājokļu 

skaits 
līdz 

1918. 

1919. 

– 

1945. 

1946. 

– 

1960. 

1961. 

– 

1970. 

1971. 

– 

1980. 

1981. 

– 

1985. 

1986. 

– 

1991. 

1991. 

– 

1995. 

1996. 

un 

vēlāk 

Visu piederību 

mājokļos 

dzīvojošie 

8 526 189 73 57 10 0 17 16 353 

No tiem pēc 

ēkas tipa: 

vienas ģimenes 

māja 
8 511 177 17 11 10 0 17 16 303 

2 dzīvokļu māja 0 10 12 4 0 0 0 0 0 10 

3-9 dzīvokļu māja 0 5 0 52 0 0 0 0 0 23 

10-19 dzīvokļu 

māja 
0 0 0 0 46 0 0 0 0 17 

Mājsaimniecības 

privātīpašumā 

esošos 

mājokļos 

dzīvojošie 

8 509 189 72 57 10 0 17 16 346 

No tiem pēc 

ēkas tipa: 

vienas ģimenes 

māja 
8 497 177 17 11 10 0 17 16 299 

2 dzīvokļu māja           

3-9 dzīvokļu māja 0 10 12 4 0 0 0 0 0 10 

10-19 dzīvokļu 

māja 
0 2 0 51 0 0 0 0 0 20 

Citam 

privātīpašniekam 

piederošos 

mājokļos 

dzīvojošie 

0 0 0 0 46 0 0 0 0 17 

No tiem pēc 

ēkas tipa: 

3-9 dzīvokļu māja 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Pašvaldībai vai 

organizācijai 

piederošos 

mājokļos 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

dzīvojošie 0 13 0 0 0 0 0 0 0 5 

No tiem pēc 

ēkas tipa: 

vienas ģimenes 

māja 
0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 

3-9 dzīvokļu māja 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 
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Mājsaimniecību un pastāvīgo iedzīvotāju grupējums pēc mājokļa tipa 

Zilupes pilsētā 

3.8.tabula 

 

Personas un 

mājsaimniecī

bas, 

par kuru 

mājokļiem 

iegūtas 

atbildes 

tautas 

skaitīšana 

Konvencionālie  

mājokļi 

Pa- 

gaidu 

mājokļi 

Kolek- 

tīvās 

lieto- 

šanas 

mājokļi 

Kopā 

Mājokli, 

kuros 

tautas 

skaitīšanas 

laikā 

dzīvoja 

vismaz 

viens ie- 

dzīvotājs 

No tiem pēc tipa 

indivi- 

duāla 

māja 

indivi- 

duālas 

mājas 

daļa 

atse- 

višķs 

dzī- 

voklis 

komu- 

nālais 

dzī- 

vokiss 

istaba 

die- 

nesta 

vies- 

nīcā 

no 

privāt- 

per- 

sonas 

īrēta 

istaba 

vai cits 

tips 

mājokļa 

tips nav 

no- 

rādīts 

Mājsaimniecī

bu skaits 
802 802 296 6 480 0 9 11 0 0 0 

Personu skaits 1938 1938 786 12 1093 0 21 26 0 0 0 

 

 

Mājsaimniecību un pastāvīgo iedzīvotāju grupējums pēc mājokļa tipa 

Zaļesjes ciemā 

3.9.tabula 

 

Personas un 

mājsaimniecī

bas, 

par kuru 

mājokļiem 

iegūtas 

atbildes 

tautas 

skaitīšana 

Konvencionālie  

mājokļi 

Pa- 

gaidu 

mājokļi 

Kolek- 

tīvās 

lieto- 

šanas 

mājokļi 
Kopā 

Mājokli, 

kuros 

tautas 

skaitīšanas 

laikā 

dzīvoja 

vismaz 

viens ie- 

dzīvotājs 

No tiem pēc tipa 

indivi- 

duāla 

māja 

indivi- 

duālas 

mājas 

daļa 

atse- 

višķs 

dzī- 

voklis 

komu- 

nālais 

dzī- 

vokiss 

istaba 

die- 

nesta 

vies- 

nīcā 

no 

privāt- 

per- 

sonas 

īrēta 

istaba 

vai cits 

tips 

mājokļa 

tips nav 

no- 

rādīts 

Mājsaimniecī

bu skaits 
354 354 310 5 37 1 0 1 0 0 0 

Personu skaits 898 898 786 12 96 2 0 2 0 0 0 
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4. Inženiertehniskā un komunālā infrastruktūra 

 

4.1. Ūdensapgāde 

 

SIA „Zilupes Ltd” ir galvenais ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošinātājs Zilupē. 

Komunālais ūdensapgādes tīkls aptver apmēram 23% pilsētas teritorijas un apkalpo apmēram 

31% iedzīvotāju. Arodvidusskola, kurai ir neatkarīga ūdensapgādes sistēma, apkalpo papildus 

vēl 200 iedzīvotājus, jeb 10% no visiem pilsētas iedzīvotājiem. Dzelzceļa robeţkontroles 

punktam, slimnīcai un AS „Latgales ceļi” arī ir savas neatkarīgās sistēmas, taču tās neapkalpo 

iedzīvotājus. Iedzīvotāji, kuriem nav pieslēguma komunālajai ūdensapgādes sistēmai, kā arī 

tie, kurus neapkalpo arodvidusskola, ņem ūdeni no SIA „Zilupes Ltd” ūdensapgādes sistēmas 

brīvkrāniem vai izmanto privātās seklās akas. Šobrīd tikai 28% mājsaimniecībās ir ūdens 

skaitītāji. 

 Komunālā ūdensapgādes sistēma ietvēra divas izolētas apakšsistēmas ar neatkarīgām 

ieguves un sadales iekārtām. Katru zonu apkalpo atsevišķa aka. Akas tika ierīkotas 1989.gadā 

un 1993.gadā, un abas iegūst ūdeni no Pļaviņu - Daugavas augšdevona ūdens nesējslāņa. 

Akas ir 45 m un 55 m dziļas. Nemainīga ātruma iegremdējamie sūkņi ir uzstādīti akās 

apmēram 20 - 27 m dziļumā. Zilupes akas atrodas speciāli izveidotā ieţogotā teritorijā, kas 

atrodas netālu no dzīvojamo māju rajona. Pirms padošanas ūdensapgādes sistēmā, iegūto 

ūdeni vispirms pārsūknē uz rezervuāru. Pašlaik strādā tikai viena aka - Domes ielā; aka, kas 

atrodas Lauku ielā, ir iekonservēta. Ūdens attīrīšana tiek veikta, ir uzstādīta ūdens 

atdzelţošanas stacija. Pārsvara ūdensvadi ir no ķeta vai tērauda un tie ir apmēram 25 līdz 40 

gadus veci. Jaunākie ūdensvadi ir no polietilēna. No 2000. līdz 2002.gadam SIA „Zilupes 

Ltd” kopumā novērsa 29 ūdensvadu plīsumus, tātad gadā ir 1,9 plīsumi, no tā var secināt, ka 

ūdens sadales tīkls ir sliktā stāvoklī. Lielākā daļa plīsumu bija ūdensvados ar dzelzs caurulēm, 

un kā pamatojums tika minēts zemes nosēšanās, nevis ūdensvadu korozija. Visbieţāk plīsumi 

notika Domes ielas ūdensvados. Ūdensapgādes tīklā ir 15 aizbīdņi, 3 ugunsdzēsības hidranti 

un 6 brīvkrāni. Šī aprīkojuma vispārējais stāvoklis ir slikts. Rezultātā ir grūti noslēgt ūdeni 

tīkla posmu atjaunošanas darbiem un aizbīdņi tikai palielina ūdens zaudējumu tīklā. 

No artēziskā urbuma Domes ielā paņemtais ūdens daudzums tiek noteikts ar ūdens 

skaitītāju. (skat. 4.1. tab.) Urbumiem ir noteiktas aizsargjoslas. (skat. Apbūves noteikumus) 

No artēziskā urbuma paņemtais ūdens tiek piegādāts patērētajiem saskaņā ar noslēgtajiem 

līgumiem. 

4.1. tabula 

Iegūtā ūdens daudzums Zilupē un Zaļesjes ciemā 

 

Iegūtais ūdens 

daudzums, tūkst.m
3
 

2002 2003 2004 

Zilupes Ltd 53,748 52,726 52,117 

Zilupes vidusskola 12,456 10,165 10,625 

Zilupes pilsētas 

slimnīca 
2,409 2,674 2,346 

„Ūdensnesējs” 1,950 1,935 3,343 

Latvijas ceļi 0,2 0,2 0,06 

Zaļesjes ciems 10,191 12,928 11,277 

Kopā 80,954 80,628 79,768 
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2003. gadā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas trīs upju baseinos” 

ietvaros firma Halcrow group Ltd. sadarbībā ar SIA Aqua Brambis un SIA Eiroprojekts veica 

Zilupes pilsētas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas sistēmas novērtējumu. Viens no 

projekta mērķiem ir projekta pieteikuma sagatavošana ES finansējuma saņemšanai. 

Plānots: 

Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanā: 

 ūdens attīrīšanas stacijas Domes ielā (nedarbojošās) paplašināšana; 

 attīrītā ūdens rezervuāra un sūkņu izbūve; 

 ūdensapgādes tīkla atjaunošana un paplašināšana. 

Plānotie pasākumi tiks veikti saņemot nepieciešamo finansējumu. 

Terehovā ir ūdens ieguve no diviem ūdensapgādes urbumiem, no kuriem viens ir 

rezerves urbums. 

Zilupes pilsētas un Zilupes novada lauku teritorijas urbumi ir uzskatīti 4.2. un 4.3. 

tabulās. Zilupes novada lauku teritorijā ūdensapgādē iedzīvotāji visbieţāk izmanto grodu 

akas. Ūdens kvalitāte grodu akās netiek kontrolēta. 

4.2. tabula 

Ūdensapgādes urbumi Zilupes pilsētā 

 

Urbuma 

Nr./VĢD DB 
Atrašanās vieta Urbšanas gads 

Dziļums pēc 

pases, m 
Ūdens lietotājs 

8624 Zilupe, Kalnu 7 1997 30 Nav zināms 

8798 
Zilupe, Domes 

12a 
2003 55 Nav zināms 

18245 

Zilupe, Lauku 

ielā, tehniskās 

apskates punkts 

1979 35 Nav zināms 

18248 

Zilupe, Lauku 

10, rūpn. 

„Metālists” 

1978 30 Nav zināms 

18249 

Zilupe, Domes 

ielā pie 

ūdenstorņa 

1978 40 Nav zināms 

18273 
Zilupe, 

pamatskola 
1968 35 Nav zināms 

18274 

Zilupe, Prieţu 

iela, raţošanas 

bāze 

1973 

 
30 Nav zināms 

18320 
Zilupe, Domes 

ielā 
1968 40 Nav zināms 

18341 
Zilupe, Brīvības 

iela 1 
1956 46 Nav zināms 

18342 
Zilupe, Oktobra 

3, rūpkombināts 
1959 42 Nav zināms 

18343 
Zilupe, Brīvības 

iela, tējnīca 
1956 45 Nav zināms 

18344 
Zilupe, Brīvības 

iela 62 
1960 40 Nav zināms 

18345 
Zilupe, Skolas 

ielā 
1960 40 Nav zināms 

13927 
Zilupe, Prieţu 9, 

slimnīca 
1960 48 

“Zilupes pilsētas 

slimnīca” 
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13913 
Zilupe, Lauku 

ielā 
1989 45 Iekonservēts 

6935 
Zilupes 

arodvidusskola 
1976 45 

Zilupes 

arodvidusskola 

6941 
Zilupe, Latgales 

ielā 
1972 25 

VAS “Latgales 

ceļi” 

13914 
Zilupe, Domes 

ielā 
1993 55 Zilupes DzKS 

14140 
Zilupes dzelzceļa 

stacija 
1980 45 

VAS “Latvijas 

dzelzceļš” 

8601 
Zilupes dzelzceļa 

RKP 
2002 35 

Zilupes dzelzceļa 

RKP 

18319 
Zilupe, Prieţu un 

Smilšu ielu stūrī 
1969 35 Nav zināms 

18322 

Zilupe, Dārza un 

Lauku ielu 

krustojumā 

1969 40 Nav zināms 

18323 

Zilupe, Titova un 

Komjaunatnes 

ielu krustojumā 

1969 25 Nav zināms 

 

4.3. tabula 

Ūdensapgādes urbumi Zilupes novada lauku teritorijā 

 

Urbuma 

Nr/VĢD DB 
Atrašanās vieta Urbšanas gads 

Dziļums pēc 

pases, m 
Ūdens lietotājs 

18257 Ferma „Grivki” 1976 50 Nav zināms 

18271 
Ferma 

„Kamenka” 
1975 50 Nav zināms 

18324 Ciems Ploski 1969 50 Nav zināms 

18346 
Ferma 

„Savelniki” 
1963 40 Nav zināms 

18347 Ferma „Ploski” 1965 52 Nav zināms 

18348 Ferma „Grivki” 1961 50 Nav zināms 

18349 
Ferma 

„Terehova” 
1965 25 Nav zināms 

18350 
Ferma 

„Bondari” 
1961 70 Nav zināms 

18436 Ciems Janovoļe 1959 70 Nav zināms 

14144 Ciems Zaļesje 1963 40 
Zilupes novada 

dome 

6233 
Terehovas 

muitas punkts 
1997 44 

RMKP 

„Terehova” 

6234 
Terehovas 

muitas punkts 
1997 42 

RMKP 

„Terehova” 

8751 

Zaļesjes pag., 

Černova Opolu 

RP 

2002 35 Opoļu RSN  
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4.1. attēls 

Ūdensapgādes urbumi Zilupes novadā 

 

4.2. Kanalizācija 

 

Komunālais uzņēmums SIA „Zilupes Ltd” ir galvenais kanalizācijas pakalpojumu 

nodrošinātājs Zilupē. Komunālā kanalizācijas sistēma aptver apmēram 23% pilsētas un 

apkalpo 32% iedzīvotāju. Komunālā kanalizācijas sistēma ietver divas izolētas kanalizācijas 

sistēmas, kuras apkalpo atsevišķas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Centrālās NAI atrodas 

Mērnieku ielā 14, tās apkalpo klientus teritorijā no Brīvības ielas uz austrumiem un attīrītos 

notekūdeņus novada Zilupes upē. Otra NAI (BIO-100) atrodas pilsētas rietumdaļā Lauku ielas 

rajonā un attīrītos notekūdeņus novada Grīvas upē. Abas sistēmas apkalpo teritorijas, kas 

atrodas uz dienvidiem no dzelzceļa. Pilsētas daļā, kas atrodas uz ziemeļiem no dzelzceļa, nav 

komunālās kanalizācijas sistēmas. Slimnīcai un dzelzceļa robeţkontroles punktam ir pašiem 

savas atsevišķas notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Privātmājas, kas nav pieslēgtas centralizētajai 
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kanalizācijas sistēmai, izmanto lokālos risinājumus notekūdeņu savākšanai (nosēdbedres, 

septiķus vai izvedamās bedres.). Nosēdumus un septiskās dūņas no šīm tvertnēm savāc SIA 

„Zilupes Ltd” novada kopējā kanalizācijas sistēmā. 

Kopējais SIA „Zilupes Ltd” reģistrētais kanalizācijas sistēmas garums ir 4.5 km. 

Galvenā kanalizācijas sūkņu stacija Mērnieku ielā ir izbūvētas 1980.gadā. Tā ir 

slapjās/sausās akas tipa, kurai sūkņi un elektromotori ir uzstādīti ēkas apakšstruktūra zem 

zemes. Sūkņu stacija ir aprīkota ar diviem sūkņiem, katra tā raţība ir 14 1/s ar 10 m spiediena 

augstumu. Sūkņu darbība notiek automātiski, atkarībā no notekūdeņu līmeņa slapjajā akā un 

noteiktā reţīmā darbojas darba sūknis /rezerves. Ienākošā plūsma tiek mehāniski attīrīta. Ir 

uzstādīts arī smilšu ķērājs. Elektriskā vadības iekārta un kontrolpanelis atrodas ēkas virszemes 

daļā.  

Notekūdeņu plūsma ir attēlota 4.4. tabulā, un radītā slodze uz notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām ir parādīta 4.5. tabulā. 

Kanalizācijas sistēmas sakārtošanā plānots: 

 kanalizācijas tīklu cauruļvadu atjaunošana; 

 kanalizācijas tīkla paplašināšana; 

 galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija; 

 BIO – 700 rekonstrukcija. 

 

4.4. tabula 

Novērtētā notekūdeņu plūsma, pašvaldības NAI 

 

Komponente Patērētāju skaits Notekūdeņu plūsma, m
3
/d 

Centrālās NAI 

Mājsaimniecības 433 66,2 

Institūcijas 6 9,6 

Komercuzņēmumi 15 5,2 

Septiskās dūņas (no 

izvedamajām dūņām) 
- 0,1 

Kopā 454 81,1 

BIO – 100 

Mājsaimniecības 206 31,5 

Institūcijas - - 

Komercuzņēmumi 1 <0,05 

Kopā 207 31,5 
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4.5. tabula 

Slodzes uz NAI 

 

Parametri 

Vienības 

slodze uz 

vienu 

cilvēku 

Centrālās NAI BIO - 100 

kg/d mg/l kg/l mg/l 

Bioloģiskā 

skābekļa 

patēriņš 

(BSP5) 

60 g/c/d 45,5 325 12,4 310 

Ķīmiskais 

skābekļa 

patēriņš 

(ĶSP) 

135 g/c/d 92,7 66,2 27,8 695 

Suspendētās 

vielas 

60 g/c/d 48,2 344 12,4 310 

 

Terehovas robeţkontroles pārejas punktā komunālo notekūdeņu attīrīšanai ir uzstādītas 

bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIOCLERE BI80 ar projektēto jaudu 45 m
3 

notekūdeņu 

diennaktī. Objekta kanalizācijas sistēma un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir būvētas 1997.-

1998. gadā. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 0.39 km. Pirms attīrīšanas iekārtām ir divas 

nosēdakas. Attīrīšanas iekārtas sastāv no metāla konteinera, kurā ievietoti plastmasas 

elementi, uz kuriem veidojas aktīvo dūņu plēve, kas veic notekūdeņu attīrīšanu. Pēc 

konteinera notekūdeņi ieplūst dzelzsbetona grodu akā, kurā ievietota fosfātu ķīmiskās 

attīrīšanas iekārta, no turienes ieplūst kontaktakā, attīrīto notekūdeņu izplūde notiek 

meliorācijas grāvī. Lietusūdeņi no teritorijas un ēku jumtiem pa lietusūdens kanalizāciju tiek 

novadīti uz lietusūdens attīrīšanas iekārtām ar jaudu 20 l/s, kas sastāv no smilšu uztvērēja un 

naftas uztvērēja. Pēc attīrīšanas iekārtām lietus notekūdeņi nonāk kontaktakā, izplūde 

meliorācijas grāvī.  

 

4.3. Siltumapgāde 

 

Zilupes pilsētā ir trīs katlu mājas, kas pieder SIA „Zilupes Ltd”. Katlu māja Brīvības 

ielā, kas apgādā ar siltumu divas mājas – Brīvības ielā 28 un Brīvības ielā 5. Katlu māja Raiņa 

ielā 15, kas apgādā ar siltumenerģiju trīs ēkas – domes ēku Raiņa ielā 13, dzīvojamās mājas 

Raiņa ielā 6 un Raiņa ielā 15. Katlu māja Skolas ielā 3 - apgādā ar siltumenerģiju Vidusskolu, 

mūzikas skolu, mākslas skolu, tautas namu. 

Lokālās katlu mājas ir Zilupes arodvidusskolai, Zilupes dzelzceļa muitas 

robeţkontroles punktam, SIA „Zilupes VSAC” un Terehovas muitas robeţkontroles punktam. 

Zaļesjes ciemā ir viena katlu māja, kas apgādā ar siltumu bibliotēku, padomes ēku, 

bērnudārzu. Kaltu māja pieder SIA „Zilupes Ltd” 

Pārējās ēkās ir individuāla kurināšanas sistēma. 

 

4.4. Gāzes apgāde 

 

Daţām dzīvojamām mājām ir gāzes rezervuārs, no kuriem tiek padota gāze. Pārējās 

ēkas izmanto sašķidrinātās gāzes balonus. 
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Ludzas rajona plānojums paredz maģistrālā cauruļavada izbūvi līdz Zilupes pilsētai. 

Veicot provizoriskus aprēķinus, Zilupes novada dome ir secinājusi, ka maģistrālā cauruļvada 

būvniecība ir neizdevīga novadam, jo iedzīvotāju skaits pilsētā ir tikai nepilni divi tūkstoši. 

 

 
 

4.2. attēls 

Perspektīvā gāzes vada izvietojuma shēma 
(perpektīvais gāzes vads attēlots ar violetu līniju) 

 

4.5. Atkritumu apsaimniekošana 

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Zilupes novadā var notikt tikai saskaņā ar 

Zilupes novada domes 28.10.2005. gada „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem 

Nr.3”. Šie noteikumi ir saistoši fiziskām un juridiskām personām – sadzīves atkritumu 

radītājiem, savācējiem, pārvadātajiem un pārstrādātājiem. 

Pamatojoties uz pašvaldības līgumu, atkritumus no iedzīvotājiem un juridiskām 

personām savāc AS “L&T Hoetika” Latgales filiāle. Maksa par atkritumu savākšanu ir 3,15 

Ls/m
3
. Pēc Austrumlatgales reģiona atkritumu poligona „Kriţevnieki” izbūvēšanas, atkritumi 

tiks deponēti tur. Nesankcionētu atkritumu izgāztuvju novadā nav. SIA 

„EIROBŪVMETĀLS” ir ieguvis atļauju atkritumu savākšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai. 

Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona pilsētās (Rēzeknē, Ludzā, 

Kārsavā, Viļānos un Zilupē) pašreizējā atkritumu raţošana uz vienu iedzīvotāju sasniedz 

vidēji 1,0-1,2m3 (skat. 4.6. tabulu). Šeit tiek prognozēts atkritumu raţošanas daudzuma 

pieaugums līdz 1,5% gadā, kas tiek saistīts ar vidējo mājsaimniecības ieņēmumu pieaugumu 

3,5% gadā (skat. 4.7. un 4.8. tabulas). 

Zilupes novadā, iesaistoties Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas projektā, ir 

paredzēts ieviest atkritumu šķirošanu. Plāns paredz īstermiņa perspektīvā līdz 2013.gadam ar 

atkritumu dalītās vākšanas punktiem, nodrošināt vidēji vienu šādu punktu uz katriem 300 - 

400 iedzīvotājiem pilsētās un izveidot vismaz vienu šādu punktu visos lauku ciematos, kur ir 

200 un vairāk iedzīvotāji. Zilupē ir paredzēts ierīkot 6 šādus punktus. 
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4.6. tabula  

Apkalpotie iedzīvotāji un saražoto mājsaimniecības atkritumu daudzums uz 1 

iedzīvotāju, 2004. g. 

 

Teritorija 
Iedzīvotāju 

skaits 

Apkalpotie 

iedzīvotāji 

Apkalpotie 

iedzīvotāji, 

% 

Atkritumu 

daudzums  

Atkritumu 

daudzums uz 1 

iedzīvotāju 

m
3 

t m
3 

t 

Zilupes 

pilsēta 
1 944 1264 65 1529 306 1,21 0,24 

 

4.7. tabula 

Sadzīves atkritumu ražošana Austrumlatgales reģionā 2004.g. 

Teritorija  

Kopējais 

atkritumu 

daudzums 

Savākto atkritumu veidu daudzums 

Mājsaimniecības 

atkritumi 

Komerciālie 

un iestāžu 

atkritumi 

Būvgruži 
Parku un 

dārzu 

atkritumi 

Ielu 

tīrīšanas 

atkritumi 
m

3 
t m

3 
t m

3 
t m

3 
t m

3 
t m

3 
t 

Zilupe 1 639 416 1 529 306 - - 110 110 - - - - 

 

4.8. tabula 

Sadzīves atkritumu ražošana Zilupes novadā 2005.g. 

Teritorija  

Kopējais 

atkritumu 

daudzums 

Savākto atkritumu veidu daudzums 

Mājsaimniecības 

atkritumi 

Komerciālie 

un iestāžu 

atkritumi 

Būvgruži 
Parku un 

dārzu 

atkritumi 

Ielu 

tīrīšanas 

atkritumi 
m

3 
t m

3 
t m

3 
t m

3 
t m

3 
t m

3 
t 

Zilupes 

novads 1850 470 1720 344 - - 130 130 - - - - 

 

 

4.6. Elektroapgāde 

 

Zilupes novadā energoapgādi nodrošina Austrumu elektriskie tīkli. Kartogrāfiskajā 

materiāla ir attēlotas 110 kV elektropārvades gaisvadu līnijas, 20 kV elektropārvades pazemes 

kabeļi un 20 kV elektropārvades gaisvadu līnijas. 

 

4.7. Telekomunikācijas 

 

Telefona sakarus pagastā nodrošina SIA “Lattelekom”. Sakaru kvalitāti pasliktina 

garās un nolietotās telekomunikāciju līnijas. Tiek plānota SIA „Lattelekom” ciparizācija 2 – 3 

gadu laikā. Zilupes novadā ir viens mobilā telefona raidītājs (operators SIA “Latvijas 

Mobilais telefons”). Perspektīvā mobilo sakaru uzlabošanas nolūkos paredzēts izbūvēt vēl 

vienu raidītāju. 
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4.8. Satiksmes infrastruktūra 

 

 Zilupes novadu šķērso Latvijas valsts nozīmes autoceļš Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – 

Krievijas robeţa, kā arī pirmās un otrās šķiras autoceļi. Kartogrāfiskajā materiālā ir attēloti 

autoceļi un to aizsargjoslas, kā arī Zilupes pilsētas un Zaļesjes ciema ielas.  
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5. Ražošanas uzņēmumi un pieejamie pakalpojumi novadā 
 

 Zilupes novada centrs ir Zilupes pilsēta, kur tiek piedāvāts visplašākais pakalpojumu 

klāsts novadā.  

Zilupes pilsētā iedzīvotāji var saņemt medicīnas pakalpojumus – gan neatliekamo 

medicīnisko palīdzību, gan ģimenes ārstu konsultācijas. Tos nodrošina SIA „Zilupes veselības 

un sociālās aprūpes centrs”. Zilupē darbojas arī divas aptiekas.  

Zilupes novadā darbojas trīs bibliotēkas: divas Zilupes pilsētā – bērnu un pieaugušo, 

un viena Zaļesjes ciemā. Kā arī Zilupē ir veikals – grāmatnīca.  

 

Zilupes pilsētā iedzīvotāji var saņemt arī sekojošus pakalpojumus: 

 Frizētavas; 

 Šūšanas darbnīcas; 

 Autoservisa pakalpojumus; 

 Pasta pakalpojumus; 

 Pirts. 

Zilupes pilsētā darbojas divas kafejnīcas – kafejnīca „Latgale” un Tautas nama 

kafejnīca – bārs. Darbojas interneta zāle, kur iedzīvotājiem ir pieejams internets.  

 

Zilupē ir autoosta un dzelzceļa stacija, kas nodrošina satiksmi ar Ludzu, Rēzekni un 

Rīgu. Pilsētā nav sabiedriskā transporta un pēc iedzīvotāju domām tas arī nav nepieciešams.  

Zilupes novadā darbojas vairāki veikali, kur iedzīvotāji var iegādāties daţādas preces.  

 

Zilupes novadā darbojas vairākas kokzāģētavas, no kurām lielākās ir „Kvarcs” un 

„Almaz”.  

Zilupes novada uzņēmumi ir saņēmuši C kategorijas piesārņojošās darbības 

apliecinājumus: 

 „Astra” – automašīnu ritošās daļas remonts, eļļas maiņa; konditorijas 

izstrādājumu raţošana; 

 Z/S „Akmeņlauki” – zirgu audzēšana; 

 Z/S „Jaunsaimnieki” – automašīnu remontdarbnīca. 

 

Zilupes novadā ir reģistrētas vairākas zemnieku saimniecības un divas zirgu 

audzētavas.  

20. gadsimta deviņdesmito gadu beigās sāka darboties SIA „Zilupes HES”. Saraţotā 

enerģija iekļaujas kopējā elektrotīklā. 
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5.1. attēls 

Uzņēmumu skaita izmaiņas salīdzinot ar 1994. gadu 

 

5.1. Tūrisma iespējas novadā 

 

Tūrisms ir nozare, kuru speciālisti atzīst par vienu no perspektīvākajām. Šobrīd tiek 

izmantota tikai neliela daļa no Latgales tūrisma potenciāla. Zilupes novadā šobrīd tūrisms ir 

ļoti maz attīstīts.  

 

Kultrvēsturiskie objekti Zilupes novadā ir šādi: 

 Zilupes katoļu baznīca -  1934. gadā bīskaps Rancāns iesvētīja no Raipoles pārvesto 

veco koka baznīcu atjaunotā vietā. Tai ir 2 zvanu torņi, uzbūvētas 2 sakristejas. 

 Zilupes pareizticīgo baznīca tipiska pareizticīgo lauku koka baznīca, ar krāšņu 

interjeru. 

 Zaļesjes muiţa barona Rozena īpašums. Skaista, plaša kunga pils, parks, saimniecības 

ēkas un kalpu māja ezera krastā. 

 

Maltītes iespējas Zilupes novadā: 

 Kafejnīca „RIK&CO” Terehovā pie RKP; 

 Kafejnīca „Latgale” Brīvības 26, Zilupe. 

 

Telpas konferencēm un semināriem, arī naktsmītnes: 

 Zilupes lauksaimniecības arodvidusskola  Kalnu iela 4 , Zilupe, diennakts viesnīca, 

ēdināšana, sporta komplekss. 

 

Zirgu izjādes: 

 Zaļesje Z/s „Akmeņlauki” sporta šķirnes zirgu audzēšana un pārdošana, izjādes ar 

zigiem treneru pavadījumā. 
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5.2. attēls 

Latgales tūrisma kartoshēma
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6. Civilā aizsardzība 
 

Zilupes novadā svarīgi ir nodrošināt pagasta iedzīvotāju civilo aizsardzību.  

Novadā ir vairākas riska teritorijas:  

 Teritorija ap automaģistrālēm; 

 Teritorija ap dzelzceļu; 

 Novada meţi ir ugunsbīstami; 

 Degvielas uzpildes stacija „Passim”; 

 Kravas auto stāvvieta līdz 50 automašīnām Lomašos. 

 

Pa dzelzceļu un automaģistrālēm notiek intensīva kustība starp Krievijas Federāciju un 

Latvijas pilsētām. Tiek pārvadātas daţādas kravas, tādēļ pastāv risks, ka var notikt avārija un 

izplūst bīstamās vielas, kas rada piesārņojumu dabā vai risku cilvēka veselībai. 

Degvielas uzpildes stacijas rada risku videi, jo pastāv iespēja, ka no DUS var nokļūt 

naftas produkti ieţos un gruntsūdens slāņos.  

Zilupes novadā nav pastāvīgi applūstošu teritoriju, līdz ar to netiek risināts jautājums 

par plūdu negatīvo seku samazināšanu.  

 

Lai veidotu novadā drošu vidi, Zilupes novada domei jāizstrādā civilās aizsardzības 

pasākuma plāns.  
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7. Plānotā teritorijas izmantošana 
 

Zilupes novada teritorijas plānojumā 2006. - 2018. gadam teritorijas attīstībā tiek 

piedāvāti šādi galvenie risinājumi:  

 1. pamatojoties uz zemes īpašnieku interesēm un pašreizējo situāciju lauksaimniecības 

zemju izmantošanā, novada teritorijas plānojums paredz transformēt ar krūmiem aizaugušās 

lauksaimniecības zemes meţsaimniecībā izmantojamās zemēs; 

 2. iesaistoties projektā par Austrumlatgales reģiona poligona „Kriţevnieki” izveidi, 

nodrošināt atkritumu apglabāšanu videi saudzīgā veidā un pakāpeniski ieviest atkritumu 

šķirošanu un otrreizēju pārstrādi; 

 3. iesaistoties Vides ministrijas projektā, uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un apgādi, kā 

arī kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību; 

4. VRS Ludzas pārvaldes Opoļu robeţapsardzības nodaļas teritorijā plānots uzbūvēt 

Helikopteru nosēšanās laukumu; 

 

5. Plānota rekonstrukcija MKP Terehovā. Tiks veikta muitas kontroles punkta 

rekonstrukcija un paplašināšana. 

Teritorijas zonējums ir parādīts kartogrāfiskajā materiālā. Šo teritoriju apbūves 

noteikumi un izmantošana sīkāk ir apskatīta Zilupes pilsētas apbūves noteikumos un Zilupes 

novada lauku teritorijas apbūves noteikumos. 

Izstrādājot teritorijas plānojumu Zilupes novadam, tika ņemti vērā visu institūciju 

nosacījumi, kā arī daţādu institūciju ieteikumi teritorijas attīstībai. 

 

7.1. Dzelzceļa iecirknis Rēzekne - Zilupe 

 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” plāno veikt vairākus pasākumus, kas 

uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un drošību, jo esošais slieţu ceļu tīkls ir novecojis un tas ir 

jāpaplašina. 

Paredzamie VAS „Latvijas dzelzceļš” pasākumi: 

 Rekonstruēt vilcienu kustības signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas iekārtas, kā 

arī elektroapgādes līnijas (pēc 2010.gada); 

 Veikt sakarsušo bukšu atklāšanas iekārtu modernizāciju (2005. – 2006.g.); 

 Perspektīvā veikt otrā galvenā ceļa izbūvi; 

 Zilupes dzelzceļa robeţkontroles punkta otrās kārtas būvniecība (ţogs, gājēju pārejas); 

 Veikt Zilupes, Ludzas un Cirmas staciju pagarināšanu. 

 

7.2. Plānotā ceļu izbūve 

 

Pašlaik tiek izstrādāts autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeţa 

(Terehova) posma Ludza – Terehova rekonstrukcijas projekts. Projekts paredz ceļu novirzīt 

pa maršrutu Ludza – Nirza – Terehova un uzbūvēt satiksmes prasībām atbilstošu ceļu. Ceļa 

būvdarbus plānots uzsākt 2008. gadā. 

Valsts robeţsardzes vajadzībām paredzētas rokādes ceļu tīkla izveidošana, kas ietver 

esošo ceļu rekonstrukciju un jaunu ceļu ierīkošanu gar valsts robeţu, ceļu trase nosakāma, 
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saskaņā ar 1999. gadā VAS „Valsts robeţbūve” izstrādāto ceļu projektu „Priekšlikumi 

rokādes ceļu tīkla izveidošanai pierobeţā ar Krievijas Federāciju.” 

 

7.3. Virszemes un pazemes ūdeņi 

 

Zilupes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls ir novecojis, tas ir jāatjauno, lai 

ūdensapgādes sistēma atbilstu mūsdienu prasībām. 

Zilupes pilsētā tiks realizēts Vides ministrijas projekts, kura mērķi ir uzlabot 

ūdenssaimniecību un izbūvēt jaunu atdzelţošanas staciju. Paredzams, ka īstenojot projektu, 

tiks uzlabota kanalizācijas sistēma un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība, kas nodrošinās 

to efektīvāku darbību, samazinot ietekmi uz virszemes ūdeņu kvalitāti.  

Projekts ietver sevī vides ieguvumus: 

 Visu savākto notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības 

standartiem; 

 Samazināsies piesārņojums Grīvas upē; 

 Samazināsies virszemes ūdeņu piesārņojuma risks no neattīrītu notekūdeņu 

pārplūdēm. 

Zilupes pilsētā tiek plānots atjaunot ūdensapgādes sistēmu, atjaunojot ūdensvadus, 

nolietotos aizstājot ar jauniem.  

Tiek plānots uzlabot Zaļesjes ciema notekūdeņu sistēmas sakārtošana. 

Lai sakārtotu esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, jāturpina līdzdarboties 

projektā. 

 

7.4. Derīgo izrakteņu teritorijas 

 

Zilupes novada teritorijas plānojums paredz, ka derīgo izrakteņu teritorijām, tās 

izstrādājot, ir nepieciešams rekultivācijas projekts, kurā tiktu paredzēts, kādā veidā tiks 

rekultivēta teritorija un paredzamais zemes izmantošanas veids pēc rekultivācijas. 

Zilupes novadā ir paredzētas teritorijas derīgo izrakteņu ieguvei, kur jāveic turpmākā 

izpēte, lai precizētu derīgo izrakteņu krājumus.  

Kartogrāfiskajā materiālā tiek attēlotas plānotās derīgo izrakteņu teritorijas, kuras līdz 

derīgo izrakteņu iegūšanai drīkst izmantot citiem zemes lietošanas veidiem (skat. Apbūves 

noteikumus lauku teritorijai). 

 

7.5. Atkritumu apsaimniekošana 

 

Zilupes novads ir iesaistīts Austrumlatgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 

realizēšanā. 

Austrumlatgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna mērķis ir izveidot ES 

vides kvalitātes prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. 

Austrumlatgales reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar 

2004.gada 4.novembra līgumu Nr. GEME 4bis-ISPA-LE-SAO/ENV-ELSW Tehniskā 

palīdzība vides projektos Latvijā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgalē”, kas 

noslēgts starp Latvijas Republikas Vides ministriju (pasūtītājs) un ALANET Global 

(izpildītājs). 

Austrumlatgales reģionā tiks izbūvēts sadzīves atkritumu poligons „Kriţevnieki”, kas 

nodrošinās efektīvu un videi saudzīgu atkritumu apsaimniekošanu. 
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Atkritumu apsaimniekošanas plāns paredz ilgtermiņa perspektīvā Austrumlatgalē 

izveidot mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kuras galvenie elementi ir: 

 Izveidotās starppašvaldību atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības SIA „ALAAS” 

nostiprināšana un attīstība par sistēmas koordinējošo un pārvaldošo institūciju (līdz 

2007. gadam); 

 jauna mūsdienīga sadzīves atkritumu poligona izveide, tehniskais un tehnoloģiskais 

nodrošinājums un ekspluatācijas uzsākšana (līdz 2007. gadam); 

 kompostēšanas lauku izveide poligonā un Ludzā (līdz 2007. gadam); 

 atkritumu šķirošanas centra izveide Ludzā (līdz 2013. gadam); 

 visam reģionam vienotas atkritumu savākšanas un transportēšanas sistēmas izveide, 

tajā iesaistot privātās atkritumu pārvadātāju un apsaimniekošanas organizācijas 

(pakāpeniski laika posmā līdz 2009. gadam); 

 atkritumu radītāju (iedzīvotāju, uzņēmumu un institūciju) izglītošana un apmācība 

atkritumu šķirošanā, jaunās apsaimniekošanas sistēmas lietošanā (regulāri visā plāna 

apskatāmajā laikā). 

Novadā ir jāparedz notekūdeņu dūņu izvietošana laukumos atbilstoši 20.08.2002. MK 

noteikumiem NR. 365 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, 

monitoringu un kontroli.” 

 

7.6. Apdzīvotu teritoriju robežas 

 

Kartogrāfiskajā materiālā ir attēlotas Zilupes novada robeţas. Tiek attēlotas Zilupes 

pilsētas un Zaļesjes ciema robeţas, bet pārējās apdzīvotās vietas ir norādītas atbilstoši adrešu 

reģistram. 

 

7.7. Ainaviski vērtīgās zemes 

 

Zilupes novada teritorija atrodas Latgales augstienes Austrumu malā, līdz ar to reljefs 

šeit ir salīdzinoši viendabīgs, nav lielu pauguru vai izteikti zemu vietu. Ņemot vērā reljefu, 

Zilupes novada teritorijas plānojumā netiek izdalītas ainaviski vērtīgās zemes. 

 

7.8. Rekreācijas teritorijas 

 

Zilupes novada teritorijas plānojumā kā galvenās rekreācijas teritorijas tiek izdalītas 

peldvietas. Zaļesjes ciemā tiek plānota peldvieta pie Zaļesjes ezera. Zilupes pilsētā tiek 

plānota laivu stacija pie Zilupes ūdenskrātuves pirms HES, kā arī peldvieta gar upes krastu . 

 

7.9.  Detālplānojuma teritorijas 

 

 Teritorijas, kurām ir nepieciešams veikt detāplānojumus, nosaka Paskaidrojuma 

raksta 8. nodaļa, kā arī jāizstrādā detālplānojums likumdošanā noteiktajām teritorijām. 

 Detālplānojums ir jāizstrādā plānotajam terminālam pie Latvijas Republikas – 

Krievijas Federācijas robeţas. 
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7.10. Teritorijas funkcionālias zonējums 

 

Zilupes novada teritorijā tika izdalītas divas daļas – Zilupes pilsēta un lauku teritorija, 

katrai daļai ir izstrādāti Apbūves noteikumi: 

 Apbūves noteikumi Zilupes pilsētai; 

 Apbūves noteikumi lauku teritorijai. 

Apbūves noteikumos tiek attēlots teritorijas zonējums, daţādas teritorijas un šo 

teritoriju izmantošanas noteikumi – atļautā izmantošana, aizliegtā izmantošana, citi 

noteikumi. 

Zilupes pilsētas zonējums atšķiras no lauku teritorijas zonējuma, ievērojot esošo 

situāciju novadā. 

Teritorijas zonējums ir atspoguļots kartogrāfiskajā materiālā. 

 

Galvenās teritorijas, kas tiek izdalītas Zilupes novada teritorijas plānojumā ir: 

 Zilupes pilsētā: 

 Teritorijas ar zemu apbūves blīvumu (lauksaimniecības zemes, ūdeņu teritorijas, meţu, 

krūmāju teritorijas); 

 Dzīvojamās apbūves teritorijas (daudzdzīvokļu un savrupmāju apbūves teritorijas); 

 Publiskās apbūves teritorijas (sabiedrisko objektu apbūves, darījumu un sabiedrisko 

objektu apbūve); 

 Raţošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijas (inţeniertehnisko, komunālo, 

raţošanas, apbūves objektu apbūve); 

 Labiekārtotas sabiedrības ārtelpas teritorijas (dabas, rekreācijas, parku teritorijas, kapu 

teritorijas, labiekārtotas koplietošanas teritorijas). 

 

 Zilupes novada lauku teritorijā: 

 Lauksaimniecības teritorijas; 

 Meţsaimniecības teritorijas; 

 Ūdenssaimniecības teritorijas; 

 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas; 

 Dzīvojamās apbūves teritorijas; 

 Publiskās apbūves teritorijas; 

 Raţošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijas; 

 Tūrisma un atpūtas objektu teritorijas. 

 

  Zilupes novada teritorijas plānojumā, ievērojot Ludzas rajona teritorijas plānojuma 

projektu, ir attēlota plānotā loģistikas un tranzīta pakalpojumu teritorija. Šī teritorija var tikt 

izmantota gan darījumu apbūvei, gan satiksmes infrastruktūras vajadzībām. Te var tikt 

izvietota pierobeţas infrastruktūra. 
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8. Nosacījumi detālplānojumiem 

 
Mērķis 

 

Detālplānojuma izstrādāšanas mērķis ir noteikt zemes gabalam detalizētus apbūves 

noteikumus un atrisināt iespējamo zemes sadalīšanu apbūves gabalos, atbilstoši teritorijas 

plānojumā noteiktajiem zemes izmantošanas veidam. 

 

Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumu 

 

1. Lauksaimniecībā vai meţsaimniecībā izmantojamo zemju sadalīšana mazākos gabalos par 

10 ha, ar nodomu transformēt dzīvojamās, sabiedriskās, raţošanas vai darījuma apbūves 

teritorijā. 

2. Sabiedriskās apbūves teritorijām. 

3. Apbūves teritorijām, kas atrodas valsts kultūrvēsturisko pieminekļu aizsargjoslā. 

4. Plānotajam terminālam pie Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robeţas. 

5. Teritorijām, kuras ir noteiktas Latvijas valsts likumdošanā. 

6. Teritorijām, ko Zilupes novada dome ir noteikusi ar atsevišķu lēmumu. 

 

Detālplānojumos jānosaka: 

 

1. zemesgabala sadalīšana vai citādu robeţu pārkārtošana, atbilstoši teritorijas atļautajai 

izmantošanai; 

2. zemesgabalu iespējamo adresāciju – īpašuma nosaukums vai iela un zemesgabala 

numerācija; 

3. detalizētu teritorijas atļauto izmantošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi katram 

jaunizveidotajam zemesgabalam; 

4. ielu sarkanās līnijas, būvlaides, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, 

servitūtus un aizsargjoslas; 

5. apbūves noteikumus līdz tādai pakāpei, kas nodrošina konkrētas prasības katram 

zemesgabalam; 

6. ielu, celiņu un trotuāru izvietojumu, piekļuvi katram zemesgabalam; 

7. inţenierkomunikāciju koridorus – kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu, elektroapgādi, 

telekomunikāciju, ugunsdzēsība un glābšanas sistēmu; 

8. aizsardzības nolūkos norobeţojamās teritorijas. 

 

Nosacījumi 

 

Pašvaldība pieprasa nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai un atzinumus par izstrādāto 

detālplānojumu: 

1. Rēzeknes reģionālai vides pārvaldei; 

2. Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijai; 

3. VAS “Latvijas Valsts ceļi”Latgales reģiona Ludzas nodaļai; 

4. V/a “Sabiedrības veselības aģentūra” Rēzeknes filiālei; 

5. Valsts zemes dienesta Latgales reģionālai nodaļai; 

6. Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālai lauksaimniecības pārvaldei; 

7. Valsts meţa dienesta Ludzas virsmeţniecībai; 

8. VAS “Latvijas valsts meţi” Latgales meţsaimniecībai; 

9. Valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo”; 

10. SIA Lattelekom Tīkla dienestam; 
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11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ludzas brigādei; 

12. Ludzas rajona padomei; 

13. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomei; 

14. Valsts robeţsardze Ludzas pārvaldei; 

15. VAS „Latvijas dzelzceļš”; 

16. Kā arī no citām likumdošanā minētām institūcijām. 

  



Zilupes novada teritorijas plānojums. Paskaidrojuma raksts 

SIA „Metrum”  

Zilupes novada dome 

54 

9. Grafiskā daļa 
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Zilupes novada grafiskajā materiālā ietilpst šādas kartes: 

 

1) Zilupes novada teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte M1:5 000 

2) Zilupes novada teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas M1:5 000 

3) Zilupes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas M1:5 000 

4) Zaļesjes ciema teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte M1:5 000 

5) Zaļesjes ciema teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas M1:5 000 

6) Zaļesjes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas M1:5 000 

7) Zaļesjes ciema teritorijas plānotā (atļautā) inţeniertīklu infrastruktūra M1:5 000 

8) Zilupes pilsētas teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā karte M1:5 000 

9) Zilupes pilsētas teritorijas pašreizējā izmantošana, aizsargjoslas M1:5 000 

10) Zilupes pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas M1:5 000 

11) Zilupes pilsētas teritorijas pašreizējā inţeniertīklu infrastruktūra M1:5 000 

12) Zilupes pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) inţeniertīklu infrastruktūra M1:5 000 

13) Zilupes pilsētas teritorijas pašreizējā satiksmes infrastruktūra M1:5 000 

14) Zilupes pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) satiksmes infrastruktūra, ielu 

funkcionālais dalījums M1:5 000 

15) Zilupes pilsētas teritorijas zemes īpašumi M1:5 000 

16) Zilupes pilsētas teritorijas nekustamā īpašuma piederība M1:5 000 

17) Zilupes pilsētas teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi M1:5 000 

 

Zilupes novada teritorjas plānojuma Grafisko daļu sagatavoja Valsts zemes dienests 

Latgales reģionālā nodaļa un Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 

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 robeţu plāni) un fiksēts objektu faktiskais izvietojums dabā.  
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