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Lietotie saīsinājumi 
ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
ERAF Eiropas reģionālais attīstības fonds 
ESF Eiropas sociālais fonds 
FVP Feldšeru – vecmāšu punkts 
g/l; mg/l Grams uz litru; miligrams uz litru 
Iedz. Iedzīvotājs  
KF Kohēzijas fonds 
MK Ministru kabinets 
NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
Nr. numurs 
pag. Pagasts  
PII Pirmskolas izglītības iestāde 
TEP 
SIA 
km 
km2 
ha 
m 
v.j.l. 
m3 
mmol/l 
km3 
NVA 
ES 
z/s 
c. 
a/s 
V/A 
dnn 
kV 
Ls 
prot. 
kWh 
NVO 
VSAA 
VUGD 
LAD 

Tehniski ekonomiskais pamatojums 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
Kilometrs 
Kvadrātkilometrs 
Hektārs 
Metrs 
Virs jūras līmeņa 
Kubikmetrs 
Milimoli litr ā 
Kubikkilometrs 
Nodarbināto valsts aģentūra 
Eiropas savienība 
Zemnieku saimniecība 
Ciems 
Akciju savienība 
Valsts aģentūra 
Diennakts 
Kilovolts 
Lats 
Protokols 
Kilovatstunda 
Nevalstiskā organizācija 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienests  
Lauku atbalsts dienests 

TIC Tūrisma informācijas centrs 
VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra 
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Termini 
Attīstības 
programma 

vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums 
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai 

Demogrāfiskā 
slodze 

darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība 
pret personu skaitu darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju 
blīvums 

skaitlisks lielums, kas parāda kādai noteiktai teritorijai piederīgo 
iedzīvotāju skaita attiecību pret šīs teritorijas platību 

Iedzīvotāju 
dabiskais 
pieaugums 

starpība starp attiecīgajā periodā dzimušo un mirušo skaitu 

Investīciju plāns attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz 3 
gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktualizēt katru 
gadu 

Īpaši 
aizsargājamās 
dabas teritorijas 

ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai 
aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas 
ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un 
Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos 
veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības 
atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas 

Natura 2000 
teritorija 

NATURA 2000 teritorijas ir Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts 
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb sistēma, kas Latvijā izveidots uz jau 
esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes, tām pievienojot 122 jaunas 
teritorijas 

Prioritāte teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm 

Projekts pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā laika 
periodā ar iepriekš noteiktiem finansiālajiem, materiālajiem un cilvēku 
resursiem 

Publiskā 
apspriešana 

ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura ietvaros 
sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai 
piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs 
(piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās) 

Rīcības plāns attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu un 
investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai 

Rīcības virzieni konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa 
prioritāšu sasniegšanai 

Sabiedriskā 
apspriede 

sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz 
sabiedrības pārstāvji 

Stratēģiskais 
mērķis 

koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas 
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērts uz teritorijas attīstības 
vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un 
turpmāk veicamo darbību identificēšanai 

Stratēģiskā daļa attīstības programmas sadaļa, kurā definē plānošanas reģiona/pašvaldības 
vidēja termiņa prioritātes un izvirza uzdevumus to īstenošanai 
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Transferts  gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu 
pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta — valsts pamatbudžeta, 
valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā 
budžeta — ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem 

Uzdevumi iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu 
sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi 

Vides pārskats atsevišķa sadaļa stratēģijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida 
plānošanas dokumentā, vai atsevišķs dokuments, kas nosaka, apraksta un 
novērtē attiecīgā dokumenta, kā arī iespējamo alternatīvu īstenošanas 
ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus, paredzēto 
realizācijas vietu un darbības jomu 

Vīzija lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas 
unikālās vērtības 
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Ievads 
Saskaņā ar 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” novada pašvaldībai ir pienākums 

izstrādā pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. Programmas 
izstrādes procesu regulē vairāki normatīvie akti: 08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas 
sistēmas likums”, 21.03.2002. likums „Reģionālās attīstības likums”, 13.10.2009. MK noteikumi 
Nr. 1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”. 

Zilupes novada attīstības programma tiek izstrādāta 7 gadiem, un tā ir vidējā termiņa 
plānošanas dokuments 2012. – 2018. gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības 
virzienus un uzdevumu, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķa sasniegšanai. 
Zilupes novada dome 2011.gada 24.februārī pieņēma lēmumu Nr.2 „Par novada attīstības 
programmas 2012. – 2018. gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas „Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

Zilupes novada attīstības programmas izstrādes mērķi ir: 

1) Radīt pamatu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai; 
2) Noteikt novada attīstības plāna mērķu sasniegšanas veidus; 
3) Noteikt vadlīnijas un prasības novada teritorijas attīstībai turpmākajiem 7 gadiem. 

Izstrādājot Zilupes novada attīstības programmu, ņemti vērā Latvijas attīstības 
plānošanas dokumenti (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Nacionālais attīstības plāns), 
Latgales plānošanas reģiona spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti (Latgales 
plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. gadam; Latgales programma 2010 – 
2017; Latgales stratēģija 2030) un Zilupes novada spēkā esošais teritorijas plānojums, kā arī 
kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti.  

Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā plānošanas pamatprincipus: 

1) ilgtspējīgas attīstības princips — tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina 
kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un 
materiālos resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu;  

2) interešu saskaņotības princips — saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības 
plānošanas dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;  

3) līdzdalības princips — visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības 
plānošanas dokumenta izstrādē;  

4) sadarbības princips — valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot 
attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par 
nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu; 

5) finansiālo iespēju princips — izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus un 
piedāvā efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai 
nepieciešamajām izmaksām;  

6) atklātības princips — attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta 
par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā 
noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus;  

7) uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības plānošanā un attīstības plānošanas 
dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, 
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kā arī uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem; subsidiaritātes 
princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura atrodas pēc iespējas 
tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc iespējas 
zemākā pārvaldes līmenī;  

8) subsidiaritātes princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura 
atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi 
īstenoti pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī; 

9) attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips — politiku plāno 
pirms normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības 
plānošanas dokumentus;  

10) līdzsvarotas attīstības princips — politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts teritoriju 
attīstības līmeņus un tempus; 

11) aktualitātes princips — attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši situācijai; 
12) dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai 

izdarot grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos 
dokumentos un normatīvajos aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu 

Attīstības programma sastāv no šādām daļām: 

1) I daļa – Pašreizējās situācijas raksturojums ; 
2) II daļa – Stratēģiskā daļa; 
3) Pielikumi. 

I daļa sastāv no pašreizējās situācijas raksturojuma, analīzes un SVID analīzes, II daļa 
sastāv no ilgtermiņa stratēģiskajiem uzstādījumiem, vidēja termiņa stratēģiskajiem 
uzstādījumiem, attīstības programmas saskaņotības un pēctecības, pārskata par iedzīvotāju 
iesaisti. Pielikumi ir neatņemama Attīstības programmas sastāvdaļa. Svarīgākie ir pirmie divi 
pielikumi – Rīcības plāns un Investīciju plāns. 

Informācijas iegūšanai izmantoti pašvaldības dati, speciālistu sagatavotā informācija, 
dažādu interneta adrešu resursi, institūciju sniegtā informācija, kā arī pieejamie plānošanas 
dokumenti.  

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2011. gada 26. septembra lēmumu Nr. 
65 „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Zilupes novada 
attīstības programmai netiek piemērots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums. 

Attīstības programma izstrādāta laika posmā no 2011. gada janvāra līdz 2012. gada 
janvārim. Attīstības programmas izstrādi veica SIA „Sustainable Advanced Solutions” eksperti 
sadarbībā ar pašvaldības norīkoto darba grupu, pašvaldības speciālistiem, vadību un deputātiem, 
iesaistot izstrādes procesā dažādu valsts un pašvaldības iestāžu un institūciju pārstāvjus, ņemot 
vērā sabiedrības viedokli. 

Zilupes novada attīstības programma izstrādāta ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu 
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5. prioritātes „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšanā” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros un kalpos ne tikai 
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kā pamats turpmāko politiku un rīcību noteikšanai novadā, bet arī kā instruments turpmākai 
investīciju piesaistei.  

Abi plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta 
Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības 
programmas izstrāde” ietvaros. 
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I daļa – Pašreizējās situācijas analīze un attīstības tendences 

1.Novada fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 

1.1.Ģeogrāfiskais novietojums 

Zilupes novadu veido četras teritoriāli administratīvās vienības: Zilupes pilsēta, Zaļesjes 
pagasts, Lauderu pagasts un Pasienes pagasts. 

 

1.1.att. Zilupes novada administratīvās vienības 

Avots: SIA „Sustainable Advanced Solutions”, 20.09.2011. 

Zilupes novads atrodas Latvijas austrumu daļā, ietilpst Latgales plānošanas reģionā. Tas 
robežojas ar Ludzas novadu ziemeļos un austrumos; ar Dagdas novadu dienvidu daļā un 
Krievijas Federāciju austrumu daļā.  

Novada kopējā platība ir 323 km2.1 Zilupes pilsēta aizņem 460 ha lielu platību; Zaļesjes 
pagasts – 10788 ha, Lauderu – 9100 ha un Pasienes pagasts – 11925 ha. 

Iedzīvotāju skaits pašvaldības teritorijā ir 3655 cilvēki2. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 
11,3 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Tas ir salīdzinoši maz rādītājs – Latgales reģionā vidējais 
iedzīvotāju blīvums ir 23,4 iedz./km2, bez republikas pilsētām – 13,8 iedz./km2 3.  

                                                           
1 Valsts zemes dienesta dati 
2 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, 01.02.2011. 
3 Latgales programma 2010 - 2017 



Zilupes novada attīstības programma 2012. -2018. gadam 

12 

Zilupes novada pašvaldība  

 

1.2.att. Zilupes novada atrašanās vieta Latvijā 

Avots: SIA „Sustainable Advanced Solutions”, 20.09.2011 

Zilupes novada administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta. Tas atrodas 308 km attālumā no 
Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 62 km attālumā no Rēzeknes, līdz Ludzai ir 34 km 
attālumā.  

1.2.Reljefs un ģeoloģiskā uzbūve 

Zilupes novada teritorija atrodas Latgales augstienes Rāznavas pauguraines austrumu 
daļā un Veļikajas (Mudavas) zemienes Zilupes līdzenuma centrālajā daļā. Reljefs paugurains, ko 
veido dažādas 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 
robežās. Dagdas pauguraine, kurā ietilpst arī Šķaunes valnis, aizņem novada dienviddaļu un 
rietumdaļu. Uz robežas starp šīm reljefa mezoformām atrodas Kausa (Grebļa, Āža) kalns – ap 5 
km garš, līkumains osveida valnis, kura relatīvais augstums 15 – 30 m, platums pie pamatnes 
tikai 50 – 150 m. Reljefa virsa pazeminās ziemeļu un austrumu virzienā. Absolūti augstākais 
zemes virsas punkts atrodas paugura virsotnē Tiuļovas apkārtnē – 182,0 m v.j.l., bet zemākā 
vieta – pie Verbovkas ietekas Zilupē – 115,1 m v.j.l.. Dagdas pauguraines reljefa formas ir 
dažādas izcelsmes (morēnpauguri, kēmi) vidējie un lielpauguri. Šķaunes valnī apkopotas 
ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virzienā izstieptas pauguru grupas.  

Zilupes novada teritorijas ģeoloģiskā uzbūve nav pārāk sarežģīta. Sarežģītāks slāņkopu 
sagulums un daudzveidīgāks to sastāvs ir visvecākajiem veidojumiem – kristāliskajam 
pamatklintājam, kas ieguļ lielā dziļumā, un jaunākajiem – kvartāra nogulumiem, kuri veido pašu 
zemes virspusi.  

Pirmskvartāra nogulumi. Ģeoloģiskās uzbūves pamatīpašības Zilupes novadā, tāpat kā 
visā Latvijas teritorijā, nosaka divi platformām raksturīgi elementi: kristāliskais pamatklintājs un 
nogulumiežu sega.  

Dagdas pauguraines un Zilupes līdzenuma, tāpat kā Latgales augstienes un Mudavas 
zemienes, pamatklintāju veido arhaja - proterozoja struktūrkomplekss. Tas sastāv no dažāda 
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sastāva gneisiem, migmatītiem, stipri metamorfizētiem arhaja kristāliskajiem slānekļiem, 
veidojot Latgales granītgneisu masīvu. Tas radies pirms 1,5 – 2,0 miljardiem gadu. Pamatklintāja 
virsma Ludzas rajona teritorijā ieguļ 830 – 940 m dziļumā. Šo iežu denudēto virsu parasti pārklāj 
dažāda sastāva un krāsas (atkarībā no cilmiežu sastāva) dēdējuma garoza, kas norāda, ka pirms 
nogulumiežu segas izveidošanās te ilgstoši bijusi sauszeme.  

Nogulumieži - subkvartārā virsma - ar kvartāra nogulumiem pārklāts reljefs. 
Nogulumiežu segu pārsvarā veido ķīmiskās izgulsnēšanās un klastiskie (drupu) veidojumi. 
Nogulumieži Dagdas paugurainē Pasienes pagasta robežās atrodas 26 - 72 m dziļumā un to 
virsma ieguļ aptuveni 80 m v.j.1., Zilupes līdzenumā - aptuveni 60 m v.j.1. Pamatiežu stāvs 
veidojies Devonā - marinos vai piekrastes apstākļos. Nogulumiežu virsējo kārtu veido Frānas 
stāva Pļaviņu - Salaspils svītas dolomīti un dolomītmerģeļi. Pamatiežu stāva biezums sasniedz ~ 
850 m.  

Pētāmajā teritorijā pamatiežu atsegumu nav. Plaisainie šo nogulumu paveidi satur 
ievērojamus, samērā labas kvalitātes, ūdens krājumus, kurus izmanto ūdensapgādei.  

Kvartāra nogulumi. Kvartārs aptver visjaunāko Zemes attīstības periodu. Tā nogulumi 
pārklāj senāku nogulumu denudēto virsmu, kā arī veido pašreizējās reljefa formas. Nogulumu 
biezums Dagdas pauguraines robežās mainās no 40 metriem līdz 72 – 80 m pauguraines 
hipsometriski augstākajā daļā, Zilupes līdzenumā – 20 – 35 m.  

Kvartāru iedala pleistocēnā (leduslaikmetā), kas sākās pirms 1,7milj. gadu, un holocēnā 
(pēcleduslaikmetā). Ar holocēna iestāšanos pirms 10 tūkstoš gadiem beidzās leduslaikmets. 
Holocēns turpinās arī mūsdienās. Pleistocēna laikā daudzkārtēju krasu klimatisko apstākļu maiņu 
rezultātā Latvijas teritoriju vairākkārt klāja kontinentālie segledāji, pēc kuru izzušanas iestājās 
starpleduslaikmeti – laikaposmi ar pēcleduslaikmetam (holocēnam) līdzīgām klimatiskajām 
īpatnībām. Katru apledojumu raksturo paša ledāja nogulumi (morēnas nogulumi), kas veido 
gandrīz vienlaidu segu, kuras biezums parasti svārstās no dažiem līdz dažiem desmitiem metru. 
Mazāk izplatīti ir ledāja kušanas ūdeņu veidojumi – fluvioglaciālie un limnoglaciālie nogulumi. 
Fluvioglaciālie veidojumi uzkrājās, ledāja kušanas ūdeņu straumēm pārskalojot ledāja atnesto 
materiālu, bet limnoglaciālie nogulumi ir stāvošu kušanas ūdeņu veidojumi iekšledus un 
pieledāja baseinos. Ledāja un to kušanas ūdeņu nogulumi sastāda kvartāra griezuma lielāko daļu. 
Pēcleduslaikmetā (holocēnā) savukārt veidojušies aluviālie (upju), ezeru, purvu u.c. nogulumi ar 
mazāku izplatības areālu.  

Glacigēnie nogulumi (Latvijas un Kurzemes morēna) sastopami visā pagasta teritorijā. 
Vietām to pārklāj fluvioglaciālie, limnoglaciālie un pēcleduslaikmeta nogulumi. Morēna sastāv 
no nešķirota sarkanbrūna, brūna, pelēkbrūna smilšmāla vai mālsmilts ar grants, oļu un dažāda 
lieluma laukakmeņu piemaisījumu. Morēnas sastāvs nav viendabīgs. Bieži tās uzbūvē vērojamas 
arī smilts – grants, mālu un aleirītu starpkārtas. Atsevišķās vietās smilts un smilts – grants 
materiāla starpslāņi izsekojami diezgan lielā platībā, sadalot morēnas slāņkopu divos slāņos. 
Morēnas biezums Latgales augstienē vietām sasniedz pat 40 – 50 m. 

Fluvioglaciālie nogulumi – dažādgraudaina, pārsvarā smalk- un vidējgraudaina smilts ar 
mainīgu grants, oļu piejaukumu. Nogulumu slāņkopā sastop arī grants vai rupjgraudainas smilts, 
retāk aleirītu starpslāņus un lēcas, vietām pat atsevišķus laukakmeņus. Lielākos vai mazākos 
laukumos šie nogulumi atsedzas zemes virspusē, pārsvarā pagasta dienvidu daļā. Atsevišķās 
grēdās, vaļņos un paugurmasīvos fluvioglaciālos veidojumus daļēji vai pilnīgi pārklāj morēnas 
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sega līdz 5 – 8 m biezumā. Fluvioglaciālo nogulumu biezums parasti nepārsniedz 10 – 20 m, 
retos gadījumos pieaugot līdz 30.  

Limnoglaciālie nogulumi – smalkgraudaina vai putekļaina smilts, aleirīti un māli pagasta 
teritorijā ir maz izplatīti.  

Pēcleduslaikmetā (holocēnā) izveidojušies aluviālie, ezeru un purvu nogulumi.  

Aluviālie (upju) nogulumi aizņem upju gultnes, terases, palienes un arī vecupes. Tos 
dažāda rupjuma smilts ar granti un oļiem, vietām smalkgraudaina un aleirītiska smilts. Sastop arī 
aleirītu un kūdras starpslāņus. Alūvijas biezums pētāmajā teritorijā parasti nepārsniedz 1 m.  

Ezeru nogulumi sastopami ezerdobēs un to šaurajās ezeru terasēs, nereti arī purvu 
pamatnē zem dažāda biezuma kūdras kārtas. Ezeru terases un palieni, kā arī seklus piekrastes 
iecirkņus veido dažādgraudaina un smalkgraudaina smilts, bet lielos ezeros – smilts- grants 
materiāls ar oļiem. Vietām ezeru piekrastes joslā, īpaši līčos (tagad nereti aizaugušos) 0,2 - 2 m 
dziļumā sastop plānas saldūdens kaļķieža iegulas, kuru biezums reizēm sasniedz 1,7 m. 
Ezerdobes tomēr pārsvarā aizpilda dažāda veida sapropeļi, zem kuriem nereti ieguļ māli un 
aleirīti. Ezeru nogulumu biezums parasti sasniedz 4 – 5 m, atsevišķos gadījumos pārsniedzot pat 
7,5 m.  

Purvu nogulumi pagasta teritorijā ir plaši izplatīti starppauguru ieplakās un dominē 
nelielas kūdras iegulas. Izšķir augstos (sūnu), zemos (zāļu) un pārejas purvus. Pārsvarā 
sastopamas zemo purvu iegulas, kurām raksturīga labi sadalījusies grīšļu, koku – grīšļu, hipnu – 
grīšļu, niedru – grīšļu, hipnu – koku – grīšļu kūdra. Augstie un sevišķi pārejas purvi ir mazāk 
izplatīti. To apakšējos horizontus nereti veido zemo purvu kūdra, bet augšējos – vāji un vidēji 
sadalījusies sfagnu, spilvu – sfagnu, spilvu – koku – sfagnu, koku – sfagnu kūdra. Purvu 
nogulumu biezums Zilupes novadā teritorijā sasniedz 2 m. 

1.3. Virszemes un pazemes ūdeņi 

Pazemes ūdeņi 

Zilupes pilsētas 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 m3/dienā. 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, cietība līdz 7,3 mmol/l, 
paaugstināts dzelzs saturs. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātiem gruntsūdeņiem 
atdala kvartāra nogulumi – vāji caurlaidīgie smilšmāli.  
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Zaļesjes ciemata ūdensapgādei izmanto Pļaviņu – Salaspils ūdens horizontu. Horizonta 
virsma urbuma rajonā ir 22 m dziļumā. To veido karbonātiksi ieži – 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.  

Pasienes pagasta ūdens apgādei izmanto pazemes ūdeņus no kvartāra nogulumiem līdz 
Pļaviņu – Daugavas ūdens kompleksiem. Gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu ķīmisko sastāvu 
nosaka iežu un infiltrācijas ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Pļaviņu – ūdensnesošais Daugavas ūdens 
horizonts iegulst 26 -72 m dziļumā, kas pārklāts ar kvartāla nogulumiem, kas pārstāvēti, 
galvenokārt, ar smilšmālu un mālsmilti. Artēzisko un gruntsūdeņu ķīmisko sastāvu nosaka iežu 
un infiltrācijas ūdeņu sastāvs. Šeit dominējošie hidrogēnkarbonātu kalcija – nātrija ūdeņi (HCO3 
– 414,8 mg/l , K+ + Na+ – 32,7 mg/l).  

Lauderu pagasta pazemes ūdeņi ietilpst Pļaviņu – Daugavas un Daugavas ūdens 
horizontā. Gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu ķīmisko sastāvu, galvenokārt, nosaka iežu un 
infiltr ācijas ūdeņu ķīmiskais sastāvs. Dominējošie ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu Ca-Na (HCO3– 
357,0mg/l, Ca2+-64,1mg/l, K++Na+-14,6mg/l). Pazemes ūdeņu aizsardzība no virszemes difūzā 
piesārņojuma infiltrācijas Lauderu pagasta teritorijā ir relatīvi augsta, jo lielākajā pagasta 
teritorijas daļā iežu virskārtas caurlaidība ir zema un augsnes adsorbcijas spēja augsta, kūdras 
iegulu teritorijās iežu virskārtas caurlaidība ir vidēja un augsnes adsorbcijas spēja ļoti augsta; 
izņemot nelielu teritoriju ~1000 m garumā ZD virzienā un ~400 m platumā apmēram 1 km uz A 
no Lauderu ciema starp mazajiem Beļaju un Paidaru ezeriņiem, kur iežu virskārtas caurlaidība ir 
augsta un augsnes adsorbcijas spēja zema, kā rezultātā pazemes ūdeņu aizsardzība ir zema. 

Hidrogēnkarbonātu ūdeņu ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes 
prasībām. Problēmas var rasties ar atsevišķiem ingredientiem. Aktuālākās no tām ir samērā 
augsts dzelzs saturs un nepietiekams fluora saturs. Pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem pazemes 
ūdeņu kvalitāti kopumā var raksturot kā labu, papildus dezinfekcija nepieciešama profilakses 
nolūkā vai epidēmijas gadījumā.  

Individuālajai ūdensapgādei novada viensētās izmanto grodu akas, retāk atsevišķus 
urbumus. Ūdens kvalitāte grodu akās tiek kontrolēta maz, taču kā liecina pētījumi, dzeramais 
ūdens bieži neatbilst prasībām, galvenokārt, paaugstinātā dzelzs satura dēļ un pēc 
organoleptiskajiem rādītājiem (krāsainība, duļķainība, garša, smarža).  

Virszemes ūdeņi 

2,1 % Zilupes novada teritorijas aizņem ūdeņi. Lielākās no upēm ir Zilupe un Istra, kas 
pieder Veļikajas baseinam. Novadā atrodas 19 lielāki un mazāki ezeri.  

Zilupes novada teritorijā ir divi publiskie ezeri –Laudera ezers un Šešku ezers, kā arī 
Zilupes upe ir publiskais ūdens posmā pa Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu4. 
Zvejas tiesības valstij pieder divos novada ezeros- Pintu un Sološu ezerā5.  

                                                           
4 28.01.1937. likums „Civillikums. Pielikumi” 
5 MK 30.11.2009. noteikumi Nr. 1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 
iekšējos ūdeņos” 
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1.1.tabula 

Zilupes novada ezeri 

Nosaukums Administrat īvā teritorija  Platība, 
ha 

Ūdenstilpju 
klasifikatora 

kods 
Beļaju ezers Lauderu pagasts 1,1 - 
Cucuru ezers Lauderu pagasts 0,4 - 

Kancieris  Lauderu pagasts 1,0 - 
Koņevas ezers Lauderu pagasts 1,0 - 
Lauderu ezers Lauderu pagasts 55,3 68034 
Lauziņas ezers Pasienes pagasts 7,2 68019 

Lielais Žlobnovas ezers Lauderu pagasts 1,3 - 
Liepnieku ezers Lauderu pagasts 5,8 68033 

Mazais Žlobnovas ezers Lauderu pagasts 0,3 - 
Mīlestības ezers Lauderu pagasts 1,2 - 

Morozu ezers Lauderu pagasts 0,4 - 

Paidaru ezers Lauderu pagasts 0,1 - 
Pintu ezers Pasienes pagasts 39,4 68015 

Rubankovas ezers Zaļesjes pagasts 2,4 68020 
Šešķu ezers Pasienes pagasts 40,0 68001 
Sološu ezers Lauderu pagasts 88,5 68038 
Sovānu ezers Zaļesjes pagasts 6,2 68044 

Torfenes ezers  Lauderu pagasts 1,3 68023 
Zaļesjes ezers Zaļesjes pagasts 14,9 68042 

Avots: Ezeru datu bāze www.ezeri.lv; Pašvaldības dati 

Cauri novadam tek Zilupe (Sīnoja) – Veļikajas (Mudes) kreisā krasta pieteka. Šajā posmā 
upes kritums vēl ir 0,8 m/km, kamēr no Plisunkas ietekas līdz Verbovkas ietekai tas ir tikai 0,3 
m/km. Zilupes (Sīnojas) garums Latvijas teritorijā ir 94 km (pēc Latvijas dabas enciklopēdijas 
datiem – 80 km). Tā sākas Baltkrievijas Republikā, iztekot no purva uz rietumiem no Osvejas 
ezera. Upes kopējais kritums Latvijā ap 30 m un relatīvais – vidēji 0,4 m/km, jo pārsvarā tā tek 
pa līdzenu, pārpurvotu apvidu Zilupes līdzenumā. Tikai nelielā posmā lejpus no Plisunkas 
ietekas upei ir izteikta ieleja. Sateces baseina platība Latvijā 769 km2, kura teritorijā daudz ezeru 
(lielākie – Plusons, Šķaunes, Istras). Pie Zilupes pilsētas upe pārveidota ūdenskrātuvē. Gada 
notece no Latvijas teritorijas sastāda 0,16 km3.  

Novada teritoriju šķērso Istras upe (Istrenka), Zilupes upes kreisā krasta pieteka. Istras 
upes kopējais garums 39 km, baseins 272 km2, kritums 34,3 m; tā iztek no Dziļezera pie 
Vecslabadas un tek pa Latgales augstienes Dagdas un Rāznavas pauguraini, lejtece Zilupes 
līdzenumā, upe tek uz ziemeļiem ar daudziem lieliem un maziem līkumiem; gultnes kritums 
augštecē 0,5 m/km, vidustecē 0,8 m/km, bet lejtecē, augstienes nogāzē tas sasniedz 2,2 m/km un 
tikai plašajā Zilupes līdzenumā samazinās līdz 0,2 m/km; baseinā 23 ezeri, kuru kopplatība 858 
ha, 15 pietekas. Upe ir stipri līkumaina, vietām regulēta, citur stipri aizaugusi; vietās, kur 
saglabājusies dabiskā gultne, vērojama krastu erozija, kā rezultātā norisinās irdenā materiāla, kas 
veido palienes, noskalošana un pārvietošana, noārdīto materiālu akumulējot kādā citā upes 
ielejas daļā, visai ievērojami mainot upju škērsprofilus. 
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Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu iekļūšana ūdenstilpnēs vai 
ūdenstecēs. Ūdens ekosistēmu degradāciju, izraisot eitrofikāciju, varētu veicināt slāpekļa un 
fosfora savienojumi, kas nonāk ūdens objektos no punktveida avotiem (notekūdeņi, kas tiek 
savākti no ciemu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) un no difūzajiem avotiem (notece no 
lauksaimniecības zemēm, viensētām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai utt.). 

2006. gadā Daugavas upju baseinu apgabalā monitorings veikts 22 upju un 26 ezeru 
ūdensobjektos, kopā 49 monitoringa stacijās, tai skaitā, Zilupē (pie Latvijas – Krievijas robežas). 
Zilupes upē kvalitāte pēc sliktākā rādītāja novērtēta kā laba. 

Zilupes novadā ir vairākas iedzīvotāju iecienītas peldvietas. 

1.4. Ģeotehniskie procesi un derīgie izrakteņi 

Novada teritorijā no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem izplatīta upju erozija un 
pārpurvošanās. 

Upju erozija – saistīta ar gultnes procesiem. Ludzas upei un mazajām upītēm raksturīgi 
sānu erozijas procesi. Sānu erozija pastiprinās palu laikā un lietavu periodā paaugstinoties ūdens 
līmenim upē un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsmu rezultātā tiek izskaloti krasti upes 
līkumos. Gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upes garenprofils.  

Pārpurvošanās – viens no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit salīdzinoši 
intensīvi, jo tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie labvēlīgiem apstākļiem jāpieskaita līdzenais reljefs, vāji 
caurlaidīgi nogulumi, nelabvēlīgi noteces apstākļi un maza nosusinātības pakāpe. Pārpurvošanās 
procesu rezultātā turpinās purvu augšana gan horizontāli, gan vertikāli. Pārpurvotajās teritorijās, 
kur ierīkoti nosusināšanas grāvji, purvu attīstības procesi ir stipri ierobežoti. Ja grāvji tiek 
aizdambēti, pārpurvošanās procesi atjaunojas. 

Zilupes novada teritorijā derīgo izrakteņu atradņu meklēšanas un izpētes darbi veikti 
dažādos laika periodos. Te ir konstatētas – smilts, smilts – grants, saldūdens kaļkieža, māla un 
kūdras iegulas. Atradnēm ir svarīga loma tautsaimnieciskajā attīstībā. Jāatzīmē, ka neviena no 
atradnēm nav valsts nozīmes.  

Saimnieciski nozīmīgākās derīgo izrakteņu atradnes ir smilts, smilts- grants atradnes. 
Kopā novadā ir 16 smilts – grants atradnes, no kurām puse tiek izmantotas. Derīgo izrakteņu 
atradņu raksturojums sniegts 3. pielikumā. 

Novada teritorijā apzinātas 89 kūdras atradnes vai to daļas. Pirmie kūdras atradņu 
pētījumi uzsākti jau 20.gadsimta 20-jos gados. Sistemātiskie pētījumi bijušajā Ludzas rajonā 
notika 1989.gadā. Uz šo brīdi nenotiek rūpnieciskā ieguve nevienā no Zilupes novada kūdras 
atradnēm.  

Zilupes novadā atrodas 5 saldūdens kaļķieža atradnes un viena māla atradne, kā arī viena 
sapropeļa atradne.  

1.5. Klimats 

Latvijas klimatu ietekmē atlantiskās gaisa masas, bet, salīdzinoši ar Latvijas teritorijas 
rietumu daļu, klimats austrumu daļā ir kontinentālāks. Zilupes novads ietilpst Latgales vidējā 
mitruma rajona Latgales un Augšzemes augstienes siltajā apakšrajonā. 



Zilupes novada attīstības programma 2012. -2018. gadam 

18 

Zilupes novada pašvaldība  

Veģetācijas periods, kad gaisa temperatūra ir +5oC, sākas ap 15.aprīli un ilgst 136-142 
dienas. Vidējā gaisa to jūlij ā ir ap +17,6oC. 

Visaukstākais mēnesis ir janvāris, kur mēneša vidējā gaisa temperatūra –70C, vissiltākais 
ir jūlijs -  +170C. Valdošie ir R vēji, lielākais vēja ātrums ir novembrī – janvārī. 

Gada nokrišņu summa ir no 600 – 650, vidēji 643 mm. Gada vidējais gaisa relatīvais 
mitrums ir 82%.  

Bezsalnu periods vidēji ir 142 - 149 dienas, pēdējā salna vasarā vidēji ir 5. - 15.maijā, 
pirmā salna rudenī vidēji ir 8.septembrī.  

Pastāvīgā sniega sega parasti izveidojas 20.decembrī un ilgst 115 – 120 dienas6. 

Pēdējos gados klimats bieži mainās, brīžiem vērojamas krasas novirzes no normas. 

Klimats piemērots visu tradicionālo lauksaimniecības kultūru audzēšanai un lopkopības 
veidu attīstībai. 

1.6. Augsnes īpatnības un ainavas 

Zilupes novads ietilpst Dienvidaustrumu augšņu ģeogrāfiskajā rajonā. Dienvidaustrumu 
augšņu ģeogrāfiskajā rajonā izplatītas ir velēnu podzelētās, erodētas velēnu podzelētās un 
velēngleja augsnes7.  

Raksturīgākās ir nogāžu un paaugstinājumu vāji un vidēji erodētu velēnu karbonātu 
augšņu kopa ar velēngleja un purva augsnēm zempauguru reljefa padziļinājumos, kā arī apgūtu 
stipri un vidēji erodētu velēnu podzelētu augšņu kopa ar velēnu stipri podzelētām un velēnu 
karbonātu augsnēm nogāzēs, ar velēngleja un purvu augsnēm paaugstināta un augstpauguru 
reljefa pazeminājumos. 

Latvijā pēc veģetācijas veidiem tiek izdalīti 8 ģeobotāniskie rajoni. Zilu7pes novads 
ietilpst Ziemeļaustrumu rajonā, kur ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, platlapju – egļu, 
egļu un priežu meži, pārsvarā pārmitri meži un purvi. Raksturīgi ir arī sīklapju meži mistrojumā 
ar platlapju koku sugām8. 

Ainava nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas 
un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā. Ainavu veidošanās faktori dalāmi divās lielās 
grupās – dabas un antropogēnie jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori. 

No dabas faktoriem par spēcīgāko uzskatāms reljefs. Tas nosaka ainavu telpas raksturu, 
piemēram, pauguraiņu un līdzenumu neapstrīdamo atšķirību, dabas procesu dinamiku, mitruma 
apstākļu krasās atšķirības nelielos attālumos, zemes izmantošanas iespējas un īpatnības, 
dabasskatu dažādību. 

Antropogēnie, jeb ar cilvēka darbību saistītie faktori: mērķtiecīgi nodalīt vēsturiskos 
faktorus, kas darbojušies gadsimtiem ilgi, nosakot pašreiz vērojamo ainavu raksturīgās vizuālās 
iezīmes un telpisko struktūru, kā arī jaunākos faktorus, kuru ietekmē būtiski tiek pārveidota 

                                                           
6 Latvijas atlants, Klimatiskās kartes 
7 Latvijas atlants, Augšņu karte 
8 Latvijas atlants, Veģetācijas karte 
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sākotnējā jeb primārā ainavas struktūra. Pats būtiskākais faktors ir zemes izmantošana 
lauksaimniecībā, kas cieši saistās ar apdzīvojuma un ceļu tīkla attīstību. 

Viens no nozīmīgākajiem un teritoriāli izplatītākajiem ainavu tipiem Latvijā ir lauku 
ainavas. Tās veidojušās apvidos, kur ilgstoši notikusi lauksaimnieciskā darbība, tās raksturo 
mežu, lauku, viensētu un lauku ciemu mija. Lielākoties tās ir mozaīkveida ainavas ar potenciāli 
lielu dabas un bioloģisko daudzveidību. 

Otrs izplatītākais ainavu tips ir meža ainavas. Atšķirībā no lauku ainavām, meža ainavas 
ir vizuāli noslēgtas, to veidošanās, apsaimniekošana un funkcijas ir izteikti specifiskas. Zilupes 
novadā gandrīz trešdaļu aizņem mežu teritorijas, kas izkaisītas pa visu novada teritoriju.  

Mūsdienu ainava nav iedomājama bez apdzīvotām vietām – vai tās ir lauku sētas, vai 
ciemi, vai pilsētas. Zilupes novadā ir izteikti apdzīvota vieta- Zilupes pilsēta, kā arī četri blīvi 
apdzīvoti ciemi – Pasiene, Zaļesje, Lauderi un Šuškova. Ciemiem raksturīga „zaļa” vide – daudz 
koku, košumkrūmu saglabāšana starp dzīvojamām mājām, kas vidi dara pievilcīgu un draudzīgu 
iedzīvotājiem.  

Pilsētai ir raksturīgs dažādu apbūves veidu kopums, kas mijiedarbojas ar zaļo teritoriju. 
Pilsētā dominē dzīvojamā apbūve – gan daudzstāvu daudzdzīvokļu nami, gan vienstāvu 
privātmājas, taču ir arī publiskās ēkas un ražošanas ēkas.      

1.7. Mežu un purvu teritorijas 

Novadā pavisam nelielu teritoriju aizņem purvi – vien dažus procentus. 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. Kopējā purvu kā zemes lietošanas veida teritorija ir 1138,4 ha 9.   

Zilupes novadā kopējā mežu platība ir 12561,610 ha, no kuriem 2205,4 ha ir AS „Latvijas 
valsts meži” apsaimniekošanā esošās zemes. Kopumā mežu teritorijas aizņem 40 % no novada 
teritorijas.  

Vislielākās platības aizņem vidēja vecuma audzes, daudz ir arī jaunaudžu, jo aktīvi notiek 
lauksaimniecības zemju transformācija mežu zemēs un zemju apmežošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2011. 
10 Valsts zemes dienesta dati, 01.01.2011 
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1.2.tabula 

Mežu sadalījums  

Meža zemes 
kategorija 

Meža zemes veids 
meža 

apsaimniekošanā 

Valsts 
meži, ha 

Privātie 
meži, ha 

Pašvaldību 
meži, ha 

Kopā meži, 
ha 

Mežs 

Mežaudze 1889,7 10912,96 41,73 12844,39 
Degums 0 0,4 0 0,4 
Iznīkums 0 3,6 0 3,6 
Izcirtums 89,89 612,33 0 702,22 

Kopā 1979,59 11529,29 41,73 13550,61 

Purvs 

Sūnu purvs 78,7 19,0 0 97,7 
Zāļu purvs 24,5 56,6 0 81,1 

Pārejas purvs 13,1 5,7 0 18,8 
Kopā 116,3 81,3 0 197,6 

Lauce 

Lauce 0,7 33,24 0 33,94 
Meža dzīvnieku 
barošanas lauce 

44,5 3,9 0 48,4 

Kopā 45,2 37,14 0 82,34 
Pārplūstošs 

klājums 
Pārplūstošs klājums 0 25,4 0 25,4 

Meža zeme ar 
infrastruktūras 

objektiem 

Uzņēmumu ceļš, 
dab.brauktuve 

23,1 4,7 0 27,8 

Kvartālstiga 12,0 3,0 0,8 15,8 
Novadgrāvis 9,9 5,2 0 15,1 

Citi meža 
infrastruktūras 

objekti 
2,0 0 0 2,0 

Kopā 47,0 12,9 0,8 60,7 
Kopā  2188.09 11686,03 42,53 13916,65 

Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 14.03.2011. 

Dominējošās koku sugas novadā ir bērzs, priede un egle. Bērza meži aizņem 4674,03 
hektāru lielu platību, ar kopēju krāju 819299 m3. Priedes meži ir 1617,45 ha platībā, ar krāju – 
413420 m3 un egles meži aizņem 2265,08/ ha platību ar kopējo krāju 237446 m3.  Salīdzinoši 
daudz ir arī melnalkšņa, baltalkšņa un apses mežu, kuru katras sugas platība ir lielāka par tūkstoš 
hektāriem.  
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1.3.tabula 

Mežaudžu sadalījums vecuma grupās 

Valdošā koku 
suga 

Jaunaudze Vidēja vecuma 
audze Briestaudze Pieaugusi audze Pāraugusi 

audze 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Platība, 

ha 
Kr āja, 

m3 
Priede  207,6 7515 696,2 191229 431,95 126001 256,7 80450 25 8225 

Egle  1677,02 48581 154,1 42568 170,9 58068 253,86 84811 9,2 3418 

Bērzs  685,4 29524 2437,93 467052 877,8 188243 521,8 107684 151,1 26796 

Melnalksnis  18 815 446,98 85328 150,1 30209 80,3 16131 10,4 1882 

Apse  710,16 33114 64,7 9983 29,8 6834 165,7 47861 206,7 62086 

Baltalksnis  200,6 6498 268,69 29424 184,3 30440 220,33 39808 1493,07 275812 

Ozols  0 0 3,2 680 1,3 307 1,4 151 0 0 

Osis  0 0 0,5 109 0 0 0 0 0 0 

Liepa  0 0 2,8 467 0,2 31 0,8 155 1 292 

Lapegle  10,6 246 0 0 0 0 0 0 0 0 

Goba, vīksna 0 0 0 0 0,5 100 0 0 0 0 

Papele  0 0 0,3 48 0,2 38 0,9 316 0 0 

Vītols  0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 66 

Blīgzna  0 0 1,1 53 1,1 73 2,6 282 6,5 599 

Kļava  0,2 28 0,5 96 1,6 201 0 0 0 0 

Kopā  3509,58 126321 4077 827037 1845,75 440545 1504,39 377649 1903,67 379176 
Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 14.03.2011. 

Lielākās krājas ir briestaudzē, tas nozīmē, ka meži tiek cirsti atbilstoši to vecumam – 
sasniedzot noteiktu vecumu.  

1.4.tabula 

Izplat ītāko koku sugu sadalījums pa mežiem 

Valdošā koku 
suga 

Valsts meži Privātie meži Pašvaldību 
meži Pārējie meži Visi meži 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Platība, 
ha 

Kr āja, 
m3 

Priede  617,7 168050 986,35 116829 13,4 5194 999,75 245370 1617,45 413420 

Egle  533,6 69712 1728,28 79957 3,2 1710 1731,48 167734 2265,08 237446 

Bērzs  520,8 94046 4130,33 274870 22,9 3552 4153,23 725253 4674,03 819299 

Melnalksnis  111,8 19667 593,98 40057 0 0 593,98 114698 705,78 134365 

Apse  92,2 20436 1084,86 57117 0 0 1084,86 139442 1177,06 159878 

Avots: Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība, 14.03.2011. 

 Valsts mežos vislielākās koksnes krājas ir priedes kokam, privātajos mežos dominē bērzs. 
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2. Iedzīvotāji 

2.1. Apdzīvojuma struktūra 

Apdzīvotas vietas ir dažāda lieluma, telpiski vienotas blīvas iedzīvotāju koncentrācijas 
vietas, kurās ir materiālie priekšnoteikumi to attīstībai un ilglaicīgi lietojamas dzīvojamās ēkas. 
Lauku apdzīvotās vietās tiek iedalīts: 

1) Ciemi –Lauku apdzīvota vieta ar vēsturiski radušos vai plānotu koncentrētu apbūvi, kur 
dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī šai vietai ir vietēji unikāls nosaukums un kompakta 
apbūve tā centrālajā daļā. Ciema statusu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem nosaka vietējās pašvaldības padome. Ciema robežas tiek noteiktas vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā 

2) Viensētas – Savrupas lauku sētas, kas ir mazākās lauku apdzīvotās vietas. Lauku sēta 
(viensēta) ir savrupa, kompakta apbūves vienība zemesgabala vispiemērotākajā vietā, ko 
veido ilglaicīgi dzīvojama (dzīvojamas) un saimniecības ēkas ar pagalmu (pagalmiem), 
koku stādījumiem un košumdārziem šīs apbūves vienības robežās. Lauku sētai ir vietējās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā unikāls nosaukums. Lauku sētas var veidot lauku 
sētu (viensētu) grupas, kurām ir kopējs (apvienojošs), vietējās pašvaldības teritorijā 
unikāls nosaukums. 
Pilsēta ir administratīva teritorija, kurai piešķirts pilsētas statuss. Pilsēta ir apdzīvota vieta 

ar salīdzinoši lielāku iedzīvotāju skaitu nekā tas ir lauku teritorijās. Pilsētām ir raksturīga ēku 
koncentrācija un pilsētas infrastruktūra - ielas, laukumi, transporta tīkli, enerģijas, ūdensapgādes, 
atkritumu apsaimniekošanas un citas sistēmas11. Zilupes pilsēta pilsētas statusu ieguva 
1931.gadā.  

Zilupes novadā ir 4 izteikti ciemi – Lauderi, Pasiene, Zaļesje un Šuškova. Novada 
administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta. Pagastu pārvaldes atrodas Lauderos un Pasienē.  

2002.gadā apvienojās Zilupes pilsēta ar Zaļesjes pagastu, izveidojot Zilupes novadu. 
2009.gada administratīvi teritoriālajā reformā Zilupes novadam tika pievienoti Pasienes un 
Lauderu pagasti.  

2.2. Iedzīvotāju skaita dinamika 

Ekonomiska un sociāla rakstura pārmaiņas ir sekmējušas strauju iedzīvotāju skaita 
samazināšanos Latvijā pēdējo desmit gadu laikā. Īpaši tas jūtams pašvaldībās ar mazu 
iedzīvotājus skaitu. Uz 2011.gada 1.janvāri Zilupes novada pašvaldībā dzīvoja 3655 
iedzīvotāji12, salīdzinoši 2000.gadā Zilupes novadu veidojošajās pašvaldībās kopā bija 4270 
iedzīvotāji13. 

 

 

 

                                                           
11 http://lv.wikipedia.org/wiki/Pils%C4%93ta 
12 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati 
13 Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes dati 
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2.1.tabula 

Zilupes novada iedzīvotāju skaits 2006.- 2010. gadā 

 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 
Zilupes 
pilsēta 

1748 1776 
2674 2666 2726 

Zaļesjes 
pagasts 

825 836 

Lauderu 
pagasts 

397 403 424 441 463 

Pasienes 
pagasts 

685 699 703 714 728 

Kopā 3655 3714 3801 3821 3917 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 01.02.2011. 

Kā redzams pēc tabulas, iedzīvotāju skaits Zilupes novadā sarūk par 20 – 100 
iedzīvotājiem gadā. Iedzīvotāju skaits samazinās gan dzimstības – mirstības rezultātā, gan 
migrācijas rezultātā. 

2.2.tabula 

Dabiskais saldo 

 
2009. gads 2010. gads 

2011. gads (uz 
01.07.2011) * 

Dzimuši 11 18 15 
Miruši 55 92 28 
Saldo -44 -74 -13 

Avots: Pašvaldības dati, 03.07.2011. 

Demogrāfiskā situāciju kopumā Latvijā ir tāda, ka mirst daudz vairāk cilvēku nekā 
dzimst, arī Zilupes novads nav izņēmums, kur gada laikā mirst 4-5 reizes vairāk cilvēku nekā 
dzimst.  

Kopējo iedzīvotāju skaitu iespaido arī migrācija. Daudzi iedzīvotāji izceļo no lauku 
teritorijām uz pilsētām – Rēzekni, Daugavpili, Rīgu, kā arī daudzi pārceļas uz dzīvi ārpus 
Latvijas. Šāda tendence ir vērojama visā Latvijas teritorijā.  

Pašvaldības attīstības ziņā svarīgi raksturot iedzīvotāju sadalījumu dažādās vecuma 
grupās, it īpaši izdalot iedzīvotājus darbspējas vecumā, jo tas liecina par nodarbinātības attīstības 
perspektīvām vai norāda uz darbaspēka resursu trūkumu. Novada pastāvīgo iedzīvotāju 
sadalījums pa trijām galvenajām vecuma grupām – līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas 
vecuma no 2006. līdz 2010.gada sākumam parādīts 2.3.tabulā. 
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2.3.tabula 

Zilupes novada iedzīvotāju skaits līdz vecuma grupās un demogrāfiskā slodze  

Gads 
Iedz. 
skaits 

To skaitā Īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā % Demogrāfisk
ā slodze 
(uz 1000 

iedz.) 

L īdz 
darbaspējas 
vecumam 

Darbaspēja
s vecumā 

Pēc 
darbaspēj
as vecuma 

L īdz 
darbaspējas 
vecumam 

Darbaspēja
s vecumā 

Pēc 
darbaspēja
s vecuma 

2010. 3655 481 2431 743 13,2 66,5 20,3 503 
2009. 3714 484 2460 770 13,0 66,2 20,8 510 
2008. 3801 496 2519 786 13,0 66,3 20,7 509 
2007. 3821 513 2494 814 13,4 65,3 21,3 532 
2006. 3917 528 2537 852 13,5 64,8 21,7 544 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 01.02.2011. 

Laika periodā no 2006. līdz 2010. gadam demogrāfiskā slodze uz strādājošiem 
samazinās, jo samazinās pēc darbspējas vecuma grupas iedzīvotāju skaits, bet samazinās arī 
pirms darbspējas vecuma grupas iedzīvotāju skaits, kas nozīmē, ka pēc kāda laika demogrāfiskā 
slodze uz strādājošiem palielināsies, jo samazinās darbspējīgo skaits.  

Zilupes novadā, tāpat kā lielākajā Latvijas daļā, ir sieviešu skaitliskais pārsvars pār 
vīriešiem.  

 

2.1.att. Zilupes novada dzimumstruktūra 2006. – 2010. gads 
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 01.02.2011. 

Samazinoties kopējam iedzīvotāju skaitam, vīriešu un sieviešu skaits samazinās 
proporcionāli.  

Zilupes novadā vairāk nekā puse (54 – 55%) iedzīvotāju pēc tautības ir krievi, latvieši ir 
nedaudz vairāk par piektdaļu no novada iedzīvotājiem (23%), salīdzinoši daudz ir baltkrievu 
tautības pārstāvju (15 – 17%), ir arī ukraiņu (1,4 -1,5%) un poļu, (2,0 – 2,5%), citu tautību 
pārstāvji veido nelielu procentu no kopējā iedzīvotāju skaita.  
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2.2.att. Zilupes novada nacionālais sastāvs 

Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, www.pmlp.gov.lv, 01.02.2011. 

Kā redzams pēc 2.2. attēla, pēdējo gadu laikā procentuāli nacionālais sastāvs nav būtiski 
mainījies.  
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3. Novada ekonomiskais raksturojums 

3.1. Bezdarba līmenis 

2011. gada augusta mēnesī valstī bezdarba līmenis ir 11,8 %, Latgales reģionā – 20,0 %, 
bet Zilupes novadā – 28,2%. – 682 bezdarbnieki. No kopējā bezdarbnieku skaita 339 bija 
sievietes un 433 – vīrieši. Ilgstoši bezdarbnieki bija 449, bezdarbnieki ar invaliditāti – 33, 
jaunieši (vecumā no 15-24 gadiem) – 75, pēc atbrīvošanas no cietuma – 1, pēc bērnu kopšanas 
atvaļinājuma – 5, pirmspensijas vecuma bezdarbnieki – 105, no kuriem sievietes – 57 un vīrieši – 
4814.  

Bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām ir šāds: 

1) 15 – 19 gadi – 12; 
2) 20 – 24 gadi – 63;  
3) 25 – 29 gadi – 48;  
4) 30 – 34 gadi – 56; 
5) 35 – 39 gadi – 90; 
6) 40 – 44 gadi – 60; 
7) 45 – 49 gadi – 100; 
8) 50 – 54 gadi – 111; 
9) 55 – 59 gadi – 104; 
10) 60 un vairāk – 38.  

Kā redzams, visvairāk bezdarbnieku ir vecuma grupās pēc 45, salīdzinoši daudz 
bezdarbnieku ir jauniešu vidū no 15 līdz 29 gadiem.  

 

3.1.att. Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa 
Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra, 12.09.2011. 

Visvairāk ir bezdarbnieku ar vidējo izglītību un profesionālo vidējo izglītību, katrā līmeni 
apmēram trešdaļa no kopējā bezdarbnieku skaita. Ar augstāko izglītību ir tikai 5% bezdarbnieku 
no kopējā skaita.  

                                                           
14 Nodarbinātības valsts aģentūras dati 
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No kopējā bezdarbnieku skaita 227 nav valsts valodas atestācijas, 198 – ir valsts valodas 
zemākā pakāpe, 143 – ir valsts valodas vidējā pakāpe un 50 – valsts valodas augstākā pakāpe, 
tikai 64 bezdarbnieki ieguvuši izglītību valsts valodā.  

120 personas no bezdarbniekiem šo statusu ieguvuši pēdējā pusgada laikā, 113 no 6-12 
mēnešus meklē darbu. Vislielākais ir to bezdarbnieku skaits, kas meklē darbu jau 1 – 3 gadiem - 
320 cilvēki. Ilgāk par 3 gadiem bezdarbnieku skaits ir mazāks – 129 personas, jo lielākā daļa 
vairs neapmeklē nodarbinātības valsts aģentūru un nereģistrējas kā bezdarbnieki.  

Daudziem ilgstošiem bezdarbniekiem atrast darbu traucē zemā kvalifikācija, sociālas 
problēmas, veselības problēmas. Personas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma nav gatavas 
atgriezties darba tirgū, jo grūti savienot ģimenes un darba dzīvi. Jauniešiem – bezdarbniekiem ir 
zema izglītība, kas ierobežo darba un tālākas apmācības iespējas. Jaunieši pēc augstskolas 
beigšanas neatgriežas pagastos, jo nav piemērotu darba vietu. Zilupes novadā, tāpat kā daudzos 
citos novados, vērojama nelegāla nodarbinātība. Lai palīdzētu bezdarbniekiem, NVA Ludzas 
fili āle organizē aktīvos nodarbinātības pasākumus un karjeras konsultācijas. Ņemot vērā 
sociālekonomisko situāciju, lai mazinātu ekonomiskās krīzes sociālo ietekmi, 2009.gadā tika 
uzsākta īstermiņa pasākumu īstenošana, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu - darba praktizēšana 
ar stipendiju. 

3.2. Uzņēmējdarb ība 

Zilupes novadā 2011. gada jūlij ā ir reģistrēti 122 aktīvi darbojošies uzņēmumi.  

Visvairāk Zilupes novadā ir zemnieku saimniecību, kas raksturo arī novada galveno 
saimniecisko darbību – lauksaimniecība un tās nozares. 

3.1.tabula 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījums pēc uzņēmējdarb ības veida 

Uzņēmējdarb ības veids 2010. gads 
Budžeta iestādes 2 
Sabiedriskas vai reliģiskas 
organizācijas 

9 

Sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību 

38 

Kooperatīvās sabiedrības 2 
Individuālie uzņēmumi 11 
Zemnieku saimniecības 41 
Individuālie komersanti 19 

Avots: VID Ludzas klientu apkalpošanas centrs, 22.07.2011. 

Daudzi nodarbinātie strādā pašvaldībā – 25 un pašvaldības izglītības iestādēs – 80 
nodarbinātie, kā arī arodvidusskolā – 55 darbinieki. SIA „OVVE-BALT” nodarbina 40 
darbiniekus.   

Lielākie uzņēmumi – SIA „OVVE-BALT” un no zemnieku saimniecībām – z/s 
„Akmeņlauki”. 
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3.2.tabula 

Lielākie uzņēmumi Zilupes novadā, to apgrozījums 

Uzņēmuma nosaukums 
Apgrozījums 

Galvenais nodarbošanās 
veids15 2010. gads, Ls 

Pret 
2009.gadu 

SIA OVVE-BALT 
860291 5% 

Pārtikas produktu 
tirdzniecība 

SIA A3 PROJEKTS 476264 14,5 reizes Iepakojums, iesaiņošana 
SIA EXPORT TRADE 466385 77% Kokmateriālu tirdzniecība 
SIA MERKŪRIJS DL 

262435 -26% 
Muitas dokumentu 

noformēšana, brokeri 
z/s AKMEŅLAUKI 259021 11% Zirgkopība  
SIA NIKONTI 

255139 3,83 reizes 
Zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana 
SIA ZILUPES LTD 

123124 -6% 
Komunālo pakalpojumu 

sniegšana 
SIA Zilupes veselības un 
sociālās aprūpes centrs 

88965 -47% 
Veselības un sociālo 

pakalpojumu sniegšana  
SIA LINAFARM 

65078 -10% 
Farmācijas produktu 

tirdzniecība 
SIA RAMETS 

27045 2,14 reizes 
Metāllūžņi, kokapstrādes 

instrumenti 
SIA EMĪLS APA 

18984 2,28 reizes 
Kravu pārvadāšanas 

pakalpojumi 
SIA BIDRIJA 

15392 47% 
Komunālo pakalpojumu 

sniegšana 
SIA ALFA SPEKTRS 

14134 61% 
Zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana, telpu noma 
Avots: „Ludzas zeme”, 19.08.2011. 

Zilupes novadā ir attīstījies kultūrvēsturiskais tūrisms. Ir izveidotas vairākas takas pa 
kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem. Novadā uz šo brīdi nav nevienas viesu mājas, kas 
piedāvātu naktsmājas. Tieši tūrisma attīstība ir vieno no novada prioritātēm. 

3.3. Teritorijas attīstības indekss 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot 
teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā attīstības līmeņa valstī, savukārt attīstības 
līmeņa izmaiņu indekss raksturo attīstības līmeņa izmaiņas pret iepriekšējo gadu, parādot 
teritoriju atpaliekošu vai apsteidzošu attīstību no vidējā attīstības līmeņa iepriekšējā gadā. 

Atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 14.pantam un MK 25.05.2010 noteikumiem 
Nr.482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”, Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra katru gadu līdz 15.februārim aprēķina teritorijas attīstības indeksu 
par iepriekšējo gadu, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs līdz attiecīgā gada 
1.aprīlim to iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

                                                           
15 Informācija ņemta no mājas lapām: www.firmas.lv; http://company.lursoft.lv; www.1188.lv/katalogs  
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Saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2011. noteikumiem Nr.318 "Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa 
aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” Zilupes novada teritorijas attīstības indekss 2011.gadā ir -
1,594; ierindojoties 106.vietā starp visiem 110 novadiem, apsteidzot bijušā Ludzas rajona 
Kārsavas novadu (109. vieta - -1.751). Ludzas novads ierindojas 94.vietā - -1.020, Ciblas novads 
99.vietā - -1,278. 

Salīdzinot ar 2009.gadu teritorijas attīstības indekss 2010.gadā ir nedaudz uzlabojies. 

3.4. tabula 

Teritorijas att īstības indekss Zilupes novadā  

Gads Teritorijas att īstības indeksa vērt ība 
2010. -1,594 
2009. -1,715 

Avots: Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumi Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa 
aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām" un  Ministru Kabineta noteikumi Nr. 318 "Grozījumi Ministru kabineta 
2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā 
vērtībām”” 
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4. Transports un sakari 

4.1. Transporta infrastruktūra 

Autoceļi un ielas 

Satiksme ir viens no teritorijas infrastruktūras elementiem, kas nodrošina tās dzīvotspēju. 
Saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” pēc to nozīmes ceļus iedala valsts, pašvaldības, uzņēmumu un 
māju ceļos. Valsts autoceļu kopējais garums Zilupes novadā sastāda 122,24 km, no kuriem 
Zilupes novada teritoriju 9,29 kilometru garumā šķērso valsts galvenais autoceļš A12, 30,97 km 
garumā valsts reģionālais autoceļš P52 un trīspadsmit valsts vietējo autoceļu ar kopgarumu 81,98 
km. Valsts autoceļi ir attēloti 5. pielikumā. 

4.1.tabula  

Valsts autoceļi Zilupes novadā 

Autoceļa 
indekss Autoceļa nosaukums 

Garums Zilupes 
novadā, km 

A12 
Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – 

Krievijas robeža (Terehova) 
9,29 

P52 Zilupe – Šķaune - Ezernieki 30,97 
V510 Zilupe – Dilāni – Krivanda 1,34 
V512 Ploski – Nirza 5,76 
V513 Ploski – Sovāni 3,95 
V514 Duboviki – Lauderi 11,58 
V515 Jonički – Pasiene  5,36 
V517 Pakalni – Lauderi – Ploski 17,7 
V518 Šuškova – Beļejeva 3,01 
V519 Krievijas robeža – Opoļi – Brigi 1,05 
V520 Meikšāni –Draudzības kurgāns 4,49 
V538 Zilupe – Pasiene  14,63 
V539 Surbeļi – Šķirpāni 4,5 
V540 Šķirpāni – Soboļina 3,18 
V544 Ludza – Nirza - Vecslabada 5,61 

Avots: VAS Latvijas valsts ceļi, Latgales reģiona Ludzas nodaļa, 14.03.2011. 

Valsts nozīmes autoceļu kopgarums ar melno segumu ir 42,47 km un ar balto segumu- 
79,77 km. Zilupes novadā ir 7 valsts ceļu tilti un pārvadi. 
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4.2.tabula 

Tiltu saraksts uz valsts autoceļiem 

Autoceļa 
šifrs Autoceļa nosaukums 

Adrese, 
km 

Upes 
nosaukums 

Tilta 
garums 

Būves 
(remonta) 

gads 

A12 
Jēkabpils – Rēzekne – Ludza 
– Krievijas robeža (Terehova) 

162.96 Zilupe 67 1983 (1999) 

V512 Ploski – Nirza 2.54 Istra 104 1978 (2007) 
V514 Duboviki – Lauderi 7.73 Istra 34 1979 
V517 Pakalni – Lauderi – Ploski 22.45 Istra 26 1959 

V519 
Krievijas robeža – Opoļi – 

Brigi 
6.43 Zilupe 42 1976 

V538 Zilupe – Pasiene 13.2 Zilupe 42 1991 
V544 Ludza – Nirza - Vecslabada 29.79 Istra 19 1965 

Avots: VAS Latvijas valsts ceļi, Latgales reģiona Ludzas nodaļa, 14.03.2011. 

Valsts autoceļu stāvokli pārvalda un kontrolē Latvijas Valsts ceļu Latgales reģiona 
Ludzas rajona nodaļa. 

Pašvaldības autoceļu kopgarums ir 171,814 km, šo autoceļu uzturēšanu veic pašvaldība. 
Kopējais ielu garums ir 31,082 km. 

Reģistrācijas un uzskaites nolūkā pašvaldību ceļus iedala šādās grupās16:  

1) A grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai 
savieno apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem;  

2) B grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā trim 
viensētām;  

3) C grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu zemju īpašumiem vai mazāk 
nekā trim viensētām. 

4.3.tabula 

Zilupes novada pašvaldības autoceļi  

Administrat īvā 
teritorija 

Ceļi kopā, km A grupas ceļi B grupas ceļi C grupas ceļi 

Zaļesjes pagasts 61,42 21,95 24,4 15,07 
Lauderu 
pagasts 

40,454 16,491 9,109 14,854 

Pasienes 
pagasts 

69,94 25,53 20,53 23,88 

Kopā 171,814 63,971 54,039 53,804 
Avots: Zilupes novada pašvaldība, 28.06.2011. 

Zilupes novada ciemu teritorijās ir noteiktas ielas ar kopējo garumu 5.912 kilometri un 
Zilupes pilsētā ir ielas 25,17 km garumā. Zilupē ir 42 ielas, Zaļesjes ciemā – 7, Pasienē – 9, un 
Lauderos – 9 ielas.  

                                                           
16 MK 15.09.2009. noteikumi Nr. 1052 „Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 
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Rekonstrukcija un remonts nepieciešams vairākiem pašvaldības ceļiem un ielām. Šobrīd 
pašvaldība iesaistās dažādos projektos, kuru realizācijas procesā tiks asfaltēti ceļi un ielas.  

Uz šo brīdi svarīgākais uzdevums ir pašvaldības autoceļu reģistrācija un ierakstīšana 
zemesgrāmata, šim darbam jau 2012.gada pašvaldības budžetā tiks paredzēti l īdzekļi. Sākotnēji 
zemesgrāmatā tiks ierakstīti A kategorijas ceļi un ielas.  

Novada teritorijā ir tikai viena degvielas uzpildes stacija – SIA „PASSIM”, kas atrodas 
Terehovas robežkontroles punkta tuvumā.  

Sabiedriskais transports 

Zilupes novadā sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina autobusu pārvadājumi, 
pagasta pārvalžu autobusi, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus, kā arī pēc pasūtījuma – vieglie 
taksometri (to stāvvieta atrodas pie Ludzas autoostas). Sabiedriskā transporta pakalpojumus 
vietējās nozīmes maršrutos sniedz viens pārvadātājs- SIA ”Ludzas ATU”, kura maršrutu tīkls 
sastāv no 20 maršrutiem.  

Reģionālās nozīmes starppilsētu pārvadājumus Zilupes novada teritorijā nodrošina SIA 
”Norma A”, kas veic starppilsētu pārvadājumu Kārsava – Ludza – Rīga. 

Skolēnus uz skolu nogādā 5 pašvaldības autobusi, šo pakalpojumu izmanto skolēni un 
skolotāji.  

4.4.tabula 

Maršruti, kas šķērso Zilupes novadu 

Maršruta 
Nr. Maršruta nosaukums 

Reisu 
skaits 
dienā 

Izpildes 
dienas Pārvadātājs 

5634 
Ludza – Felicianova – 

Zilupe – Šķaune 
4 Piektdienās 

SIA „Ludzas 
ATU” 

6552 
Ludza – Zilupe – 

Konecpole - Ludza 
4 Katru dienu  

SIA „Ludzas 
ATU” 

6579 
Ludza – Lauderi – 

Rundēni – Seiļi - Ludza 
2 

Otrdienās, 
sestdienās 

SIA „Ludzas 
ATU” 

6602 Ludza - Zilupe 4 Katru dienu 
SIA „Ludzas 

ATU” 
7444 Rēzekne - Terehova 2 Katru dienu  SIA „Norma A” 

Avots: Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa; www.1188.lv 

2010. gadā tika slēgti vairāki maršruti bijušā Ludzas rajona teritorijā, taču Zilupes novadā 
esošos maršrutus tas neietekmēja.  

Vairākos reisos tika samazināts kursēšanas biežums. Zilupes novadā tika skarts viens 
reiss – Nr. 5634 Ludza – Felicianova – Zilupe – Šķaune, šajā maršrutā tika slēgta izpildes diena 
– pirmdiena.  

Tā kā sabiedriskais transports kursē samērā reti un vajadzīgajā brīdi nenodrošina 
iedzīvotāju pārvietošanos, tiek izmantots privātais transports.  

Novada teritorijā nav veikts pētījums, kāds būtu sabiedriskā maršruta noslogojums 
dažādos ceļa posmos. 
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Zilupes novadu šķērso starptautiskā dzelzceļa līnija Rīga – Zilupe – Maskava. Zilupes 
pilsētā atrodas Zilupes stacija. Divreiz dienā vilciens kursē virzienā uz Rīgu un divreiz virzienā 
uz Zilupi.  

Velotransports 

Velotransports Zilupes novadā ir populārs gada siltajā laikā. Daudzi iedzīvotāji uzlabo 
savu veselības stāvokli, izmantojot velotransportu.  

Zilupes novadā nav aprīkotu veloceliņu un velosipēdu novietņu pie skolām un 
sabiedriskajām iestādēm. 

4.2. Sakari 

Pasta sakari 

Pasta pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām sniedz Valsts akciju sabiedrība 
„Latvijas pasts”. Šobrīd tā ir vienīgā komercsabiedrība valstī, kura sniedz vispārējos pasta 
pakalpojumus. 

Zilupes novadā ir 4 pasta nodaļas, bet iedzīvotājiem korespondenci piegādā Zilupes pasta 
nodaļas pastnieki. 

4.5. tabula 

Pasta nodaļas Zilupes novada teritorijā 

Indekss Pasta nodaļa Adrese 

LV - 5722 Lauderi  
c. Lauderi, Lauderu pag., Zilupes 
novads 

LV – 5735 Pasiene  
„Svīres”, c. Pasiene, Pasienes pag., 
Zilupes novads 

LV – 5751 Zilupe  Partizānu iela 5, Zilupe, Zilupes novads 
LV - 5705 Aizsili  c. Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes novads 

Avots:  www.pasts.lv, 19.09.2011. 

Ņemot vēra to, ka aizvien mazāk tiek abonēti preses izdevumus, kā arī to, ka sūtījumu 
skaits (vēstules, pakas, bandroles u.c.) samazinās, nākotnē pastāv iespēja, ka novada teritorijā 
tiks slēgta kāda no pasta nodaļām.  

Telefonsakari 

Sakaru līniju un stacionāro elektronisko sakaru pakalpojumus Zilupes novadā nodrošina 
SIA ”Lattelekom”. Šim uzņēmumam fiksēto tālruņu pieslēgumi pakāpeniski samazinās, tam par 
iemeslu ir strauja elektronisko mobilo sakaru tirgus attīstība.  

Mobilās telekomunikācijas-mobilo internetu un datu pārraidi piedāvā visā Latvijā 
licencētie operatori – SIA ”Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele2”, SIA ”Bite Latvija”, AS 
„Telekom Baltija/TRIATEL”, izmantojot dažādus datu pārraides standartus, kas savā starpā 
atšķiras ar piedāvāto datu pārraides ātrumu. Pieslēguma kvalitāte ir atkarīga no bāzes staciju 
tuvuma, kā arī no tā, vai konkrētais pieslēguma veids ir pieejams šajā stacijā. 

Atbilstoši uzņēmumu sniegtajai informācijai, plašākais pārklājumu tīkls ir LMT un Tele2 
operatoriem. Zilupes novada teritorijā ir 2 LMT bāzes stacijas: Lauderu pagasta Lauderos tornis 
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„Sakarnieki” un Zaļesjes pagasta tornis. Mobilo sakaru kvalitāte novadā ir diez gan zema. 
Pasienes pagastā tiek uztverts Baltkrievijas operators. 

Radio un televīzijas retranslāciju nodrošina Rēzeknes televīzijas tornis. Pārklājums 
neapmierina, sevišķi pierobežā.  Ciparu, digitālās un kabeļtelevīzijas pakalpojumus nodrošina 
AS „IZZI” un SIA „Televideotīkls”. Digitālās satelīttelevīzijas pakalpojumus nodrošina 
„VIASAT Latvija”. Digit ālās, kabeļtelevīzijas, interaktīvās un virszemes televīzijas 
pakalpojumus nodrošina SIA ”Lattelekom”. Daudzviet novadā netiek uztverta Latvijas televīzija, 
tā vietā tiek uztverti ārzemju kanāli.  

Interneta pieejamība 

Datoru un interneta lietošanas līmenis Latvijā, Latgales reģionā un Zilupes novadā 
pakāpeniski pieaug, bet tajā pašā laikā šajā reģionā puse iedzīvotāju nekad nav lietojuši datoru. 
Analizējot datoru un interneta lietotāju izplatību Latvijā un Latgales reģionā, redzam, ka šie 
rādītāji ir nedaudz zemāki nekā vidēji Latvij ā (attiecīgi 24% un 15%). 

Interneta pieslēgums ir pieejams visos novada pagastu centros, bibliotēkās un skolās. 

V/A „Kult ūras informācijas sistēmas” realizēja Publisko bibliotēku attīstības projektu un 
izveidoja bezmaksas piekļuvi internetam visās novada bibliotēkās. Tās piedalās arī attīstības 
projektā „Trešais tēva dēls”. 

Šobrīd internetu piedāvā arī mobilo telefonu operatori. Interneta ātrums ir atkarīgs no 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas. 

Lai gan piedāvāto iespēju klāsts ir plašs, tomēr  interneta sakaru kvalitāte ir 
neapmierinoša, it sevišķi pagastos un visā novada pierobežā. Sakariem nav pārklājuma, internets 
ir ļoti lēns un ar pārtraukumiem. 

Publiski pieejamie interneta punkti ar bezmaksas piekļuvi internetam un WiFi-bezvadu 
interneta telpai Zilupes novadā izveidoti ES struktūrfondu finansētā ERAF projekta „Publisko 
interneta punktu izveide Latgales reģionā” ietvaros. Tas veicinās līdzsvarotu reģiona attīstību un 
sabiedriskā sektora sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. 

Zilupes novadam (kā to paredz Latvijas Republikas likumdošana) ir sava mājas lapa 
www.zilupe.lv, pašreiz tā tiek pilnveidota. Neskatoties uz datorizācijas pieejamību, joprojām 
starp iestādēm notiek plaša komunikācija drukāta papīra veidā, jo informācijas apmaiņai nav 
izveidotas atbilstošas datorprogrammas. 
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5. Tehniskā infrastrukt ūra 

5.1. Ūdensapgāde 

Zilupes novadā centralizētai ūdensapgādei izmanto 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. Ūdensapgādei izmantojamais slānis atrodas 
no 24 – 26 m līdz 60 – 70 m dziļumam. Ūdens mineralizācija ir līdz 0,35 g/l, cietība līdz 7,3 
mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs. 

Gandrīz visos urbumos, kurus izmanto centralizētajā ūdensapgādē, ūdens kvalitāte atbilst 
normatīviem, tiek pārsniegts dzelzs līmenis, tāpēc lai uzlabotu ūdens kvalitāti, lielākajai daļai 
objektu nepieciešama atdzelžošana. Zilupē ir viena atdzelžošanas stacija, ciemos, kur ir 
centralizētā ūdensapgāde arī ir pa vienai atdzelžošanas stacijai – Šuškovā, Zaļesjē, Pasienē un 
Lauderos.  

Privātmāju īpašnieki ārpus ciemu teritorijām pārsvarā izmanto gruntsūdens grodu akas. 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāzes uzskaitē Zilupes novadā ir 
67 urbumi, no kuriem ekspluatēti tiek 10 urbumi. Daļa urbumu ir pašvaldības pārziņā, daļa – 
individuālo lietotāju pārziņā. 

5.1.tabula  

Zilupes novada teritorijā esošo ūdensapgādes urbumu skaits 

Administrat īvā 
teritorija 

Urbumu 
skaits 

Darbojas Likvid ētie Statuss nav 
zināms 

Zilupe  25 3 1 21 
Lauderu pagasts 6 1 - 5 
Pasienes pagasts 20 2 1 17 
Zaļesjes pagasts 16 4 - 12 
Kopā novadā 67 10 2 55 

Avots: LVĢMC Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, 19.09.2011. 

Galvenie ūdens patērētāji ir iedzīvotāji, sabiedriskās ēkas, komercuzņēmumi un pārvaldes 
iestādes, daudzdzīvokļu māju saimnieciskais sektors, zemnieku mājsaimniecības.  
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5.1.att. Ūdens izmantošana Zilupes novadā, tūkst.m3 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011. 

Ražošanas vajadzībām gadā tiek patērēta apmēram 20 tūkstoši m3 ūdens, bet sadzīves 
vajadzību nodrošināšanai – vidēji 80-120 tūkstoši m3 ūdens gadā.  

Centralizētā ūdensapgāde ir Zilupes pilsētā un visos novada ciematos. 

5.2.tabula 

Zilupes novada centralizētās ūdensapgādes sistēmas raksturojums 

Apdzīvota 
vieta 

Ūdens apgādes tīklu 
garums, km 

Patērētāju 
skaits 

Zilupe  6,4 1356 
Lauderi  3,02 214 
Pasiene  4,709 212 
Zaļesje  2,6 36 
Šuškova 1,727 52 

Avots: Zilupes novada pašvaldības dati 

Novadā ir ieviesta ūdens daudzuma uzskaite, kas sekmē ūdensapgādes sistēmas 
sakārtošanu un ūdens zudumu samazināšanu. 

Šobrīd tiek uzsākta projektu rakstīšana ūdenssaimniecības jautājumu sakārtošanai. Pēc 
projektu realizācijas tiks nodrošināts kvalitatīvs ūdens visos novada ciemos, kuros ir centralizētā 
ūdensapgāde. 

5.2. Kanalizācijas sistēma 

Sadzīves notekūdeņi no apdzīvoto vietu teritorijām tiek savākti kanalizācijas sistēmā, 
novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un attīrītie notekūdeņi – ūdenstecēs vai ūdenstilpnēs. 
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5.3.tabula 

Zilupes novada centralizētās kanalizācijas sistēmas raksturojums 

Apdzīvota 
vieta 

Kanalizācijas 
tīklu 

kopgarums, km 

Patērētāju 
skaits 

Notekūdeņu 
attīr īšanas 
iekārtu tips 

NAI jauda, 
tūkst.m3/gadā 

Zilupe 4,5 
1256 

BIO - 700 67302,35 
1,1 BIO - 100 11972 

Lauderi 1,5 198 
BioDRY – S-

45 
16000 

Pasiene 3,011 201 BIO - 100 45260 
Šuškova 0,326 45 Picobell XXL 6500 

Avots: Zilupes novada pašvaldības dati, 2011.gads 

Zilupes pilsētā kanalizācijas sistēma sastāv no divām atdalītām kanalizācijas sistēmām ar 
atsevišķām attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Mērnieku ielā BIO - 700 sastāv 
no attīrīšanas ierīces BIO – 700, t.i., aerotenka ar pagarināto aberāciju, sastāvoša no 2 
dzelzbetona aberācijas kamerām ar jaudu 350 m3 katra, I un II pakāpes bioloģiskajiem dīķiem. 
Notekūdeņu attīrīšanas komplekss nodots ekspluatācijā 1980. gadā. Sākotnēji darbojās viena 
aberācijas kamera ar jaudu 350 m3/dnn. Samazinoties notekūdeņu daudzumam, šī kamera 2000. 
gadā tika pārdalīta uz pusēm un pašreiz darbojas ar jaudu 175 m3 notekūdeņu diennaktī. 
Darbojas viena sūkņu stacija, kas pārsūknē pilsētas centrālās daļas notekūdeņus uz attīrīšanas 
iekārtām. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādā bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas režīmā. 
Attīrītie notekūdeņi no iekārtām tiek emitēti upē Zilupe. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības 
rezultātā veidojas dūņas, gadā aptuveni 50 t slapjo dūņu. Dūņas tiek uzkrātas un uzglabātas BIO 
– 700 neizmantotajā aerācijas kamerā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Lauku ielā BIO - 100 
(sastāv no attīrīšanas ierīces BIO – 100, I un II pakāpes bioloģiskajiem dīķiem). Notekūdeņu 
attīrīšanas komplekss nodots ekspluatācijā 1984. gadā. Samazinoties notekūdeņu daudzumam, 
2000. gadā aberācijas kamera tika pārdalīta uz pusēm un pašreiz darbojas ar jaudu 50 m3 
notekūdeņu diennaktī. Darbojas viena sūkņu stacija, kas pārsūknē notekūdeņus uz attīrīšanas 
iekārtām. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādā bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas režīmā. 
Attīrītie notekūdeņi no iekārtām tiek emitēti meliorācijas grāvī, kas ieplūst Istras upē un tad upē 
Zilupe. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā veidojas dūņas, gadā aptuveni 25 t 
slapjo dūņu. Dūņas tiek izvestas un uzglabātas BIO – 700 neizmantotajā aerācijas kamerā.  

Iedzīvotāji, kas nav pieslēgti kopējam kanalizācijas tīklam, savāc notekūdeņus 
izsmeļamās tvertnēs un SIA „Zilupes LTD” izved notekūdeņus saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem uz attīrīšanas iekārtām. 

Lauderu ciema notekūdeņi pašteces gaitā pa bezspiediena kanalizācijas tīkliem nonāk uz 
attīrīšanas iekārtām BioDRY-S-45. Pēc kanalizācijas sistēmas tehniskās pases datiem 
kanalizācijas tīklu kopgarums 1.5 km, tīkli veidoti no keramikas un dzelzsbetona caurulēm, 
cauruļu diametrs galvenajos kolektoros 200 un 400 mm, ielu tīklos 150, 200, 250 un 400 mm. 
Kanalizācijas tīkls būvēts 1982. un 1983. gadā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no: 2 
nostādinātājiem ar šķērssienām, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-45, viena 
nostādinātāja ar šķērssienu. Iekārtas nodotas ekspluatācijā 2010.gadā. Iekārtas strādā 
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bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas režīmā. Attīrītie notekūdeņi no iekārtām tiek emitēti 
meliorācijas grāvī (100 m), tālāk Lauderu ezerā. 

Notekūdeņi no Pasienes ciema nonāk uz attīrīšanas iekārtām BIO – 200. Kanalizācijas 
sistēmas tīklu kopgarums pēc kanalizācijas sistēmas tehniskās pases ir 3,011 km, cauruļvadu 
būvniecībā izmantotas keramikas caurules, cauruļu diametrs 100 mm. Kanalizācijas sistēma un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-200 būvētas 1984. un 1987.gadā. Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas sastāv no divām metāla konstrukcijas BIO-100 sekcijām. Sakarā ar notekūdeņu 
daudzuma samazināšanos tiek darbināta tikai viena BIO-100 sekcija. BIO-100 sekcija sastāv no 
aerācijas kameras un 2 nostādinātājiem. No attīrīšanas ierīces notekūdeņi ieplūst I un II pakāpes 
biodīķos, tālāk izplūde meliorācijas grāvī. Iekārtas strādā bioloģiskajā attīrīšanas režīmā.  

Notekūdeņi no Šuškovas ciema nonāk uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Picobell XXL, 
kas sastāv no trim pirmējiem nostādinātājiem, aerācijas tvertnes un izplūdes akas. Attīrītie 
notekūdeņi izplūst grāvī. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2010.gadā. Uz iekārtām tiek 
novadīti notekūdeņi no trim Šuškovas ciema daudzdzīvokļu mājām. Šuškovas ciema 
kanalizācijas sistēma būvēta 1968., 1987 gadā, kanalizācijas sistēmas tīklu kopgarums 0,326 km, 
cauruļvadu būvniecībā izmantotas keramikas caurules. 

Zaļesjes ciemā darbojas nosēdakas, kas tiek regulāri izpumpētas, nogādājot kanalizācijas 
notekūdeņus uz Zilupes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

 

5.2.att. Novadītais notekūdeņu daudzums, tūkst.m3/ gadā 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011. 

 Zilupes novadā nav izveidota lietusūdeņu savākšanas sistēma. Novadā nav teritoriju, kur 
būtu izjūtams šādas sistēmas trūkums.  

5.3. Elektroapgāde 

Zilupes novada teritorijā elektroapgādi nodrošina A/S „Latvenergo”, novads ietilpst 
austrumu elektrisko tīklu rajonā. Elektroenerģiju piegādā no Zilupes augstspriegumu tīklu 
transformatora apakšstacijas. Apdzīvotās vietas savieno 20 kV elektropārvades līnijas ar 20/0,4 
kV transformatoru apakšstacijām, no kurām līdz elektroenerģijas patērētājiem atiet 0,4 kV 
līnijas. A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Zilupes nodaļa veic ikdienas uzturēšanu, novērš 
tehniskas avārijas un modernizē esošās elektrolīnijas piešķirtā finansējuma robežās.  
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Novada teritoriju šķērso 110 kV elektrolīnijas Zaļesjes un Lauderu pagastos, kā arī 
Zilupes pilsētā. 

Zilupes novadu nešķērso lielās maģistrālās 330 kV elektrolīnijas.  

Zilupes novadā esošie elektrotīkli ir fiziski nolietojušies, tikai nedaudzās vietās gaisa 
kabeļi ir nomainīti ar pazemes kabeļiem, tādēļ dabas stihiju gadījumos – spēcīgs vējš, sniegs – 
vadi tiek norauti no stabiem, rodas elektroapgādes traucējumi. 

5.4. Siltumapgāde 

Zilupes novada ciemos nav centralizētas siltumapgādes sistēmas.  

Zilupes pilsētā centralizēta siltumapgāde aptver nelielu iedzīvotāju skaitu. 

Kurināšanas sezona ir no septembra līdz maijam, ņemot vērā katra gada klimatiskos 
apstākļus. 

Energoefektivitātes nolūkos daudzas ēkas tiek siltinātas. Iedzīvotāji siltina individuālās 
dzīvojamās mājas, pašvaldības ēkas tiek siltinātas, realizējot dažādus projektus. Galvenokārt 
notiek izglītības iestāžu un administratīvo ēku siltināšana, kā arī kultūras iestāžu siltināšana.  

5.5. Gāzes apgāde 

Zilupes novads nav savienots ar Latvijas centralizētajiem dabas gāzes tīkliem. Novada 
iedzīvotājiem tiek piedāvāta sašķidrinātā gāze, ko patērētājiem piegādā SIA „Latvijas propāna 
gāze”, un novada iedzīvotāji to izmanto sadzīves un apkures vajadzībām.  

Pēdējos gados gāzes balonu lietotāju skaits samazinās, jo daudzi mājsaimniecībā sāk 
izmantot elektriskās plītis.  

Perspektīvā novada teritorijas gāzes apgāde iespējama no esošā maģistrālā gāzes vada 
Upmala – Preiļi – Rēzekne. Pašlaik gāzes vads ir uzbūvēts līdz Rēzeknei un plānots izbūvēt 
gāzes vada atzarus no Rēzeknes uz Kārsavu un Zilupi. Nepieciešamības gadījumā gāzes apgāde 
varētu tikt nodrošināta no Zilupes atzara.  

5.6. Atkritumu apsaimniekošana 

Līdz 2008.gadam visi sadzīves atkritumi no novada pagastiem tika nogādāti uz pagastu 
izgāztuvēm. Šobrīd visas pagastu izgāztuves ir slēgtas un rekultivētas. Šobrīd atkritumi tiek 
nogādāti SIA ”Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” poligonā Rēzeknes 
novada Ozolnieku pagasta Križevniekos.  

Zilupes novadā uz šo brīdi ir trīs atkritumu apsaimniekotāji – SIA „Marss”; SIA „Eko 
Latgale” un SIA „L&T”. 

Novadā notiek jaunu saistošo noteikumu izstrāde par atkritumu apsaimniekošanu. 
Paredzēts, ka novada teritorijā tiks noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas zona, līdz ar to 
pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, tiks rīkots iepirkums un tiks noteikts viens atkritumu 
apsaimniekotājs visā novada teritorijā.  

Tuvākajā nākotnē jāparedz izbūvēt ierobežotus laukumus sadzīves atkritumu konteineru 
novietošanai, jāuzsāk atkritumu šķirošana, jāizveido atkritumu savācējtransporta maršruti, kas 
apkalpotu viensētas. Šobrīd šķirotos atkritumus iedzīvotāji var nogādāt SIA „Ludzas 
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apsaimniekotāja” šķirošanas laukumā – Rūpnīcas 2a, Ludzā, kur visa veida šķirotie atkritumi 
tiek pieņemti bez maksas, arī lielgabarīta atkritumus var nogādāt uz šo šķirošanas vietu.  

5.5.tabula 

Atkritumu daudzums Zilupes novadā, tonnas gadā 

Administrat īvā 
teritorija 

2008. 2009. 2010. 
Sadzīves Bīstamie Sadzīves Bīstamie Sadzīves Bīstamie 

Zilupe - - 1,4 5,5 69,98 12,58 
Lauderu pag 27,72 - 21,38 - 23,49 - 
Pasienes pag 31,67 5,0 69,98 4,21 - - 
Zaļesjes pag 59,67 8,8654 41,57 8,87 37,59 9,93 

Kopā 119,06 13,8654 134,33 18,58 131,06 22,51 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Zilupes novadā nav uzņēmumu un iestāžu, kuru darbības rezultātā rastos ievērojams 
daudzums rūpniecisko un bīstamo atkritumu. Raksturīgākie atkritumi ir no remontdarbnīcām: 
izstrādātās eļļas, filtru materiāli, riepas, absorbenti, šķīdinātāji. Celtniecības procesā rodas 
būvgruži, kas satur bīstamās vielas. Medicīnas iestādēs: šļirces, pārsienamais materiāls, 
medikamenti. Mājsaimniecībā: svina akumulatori, luminiscentās lampas, baterijas. Bīstamos 
atkritumus nodot organizācijām, kas saņēmušas atļauju šāda veida atkritumu apsaimniekošanai. 
Tuvākais bīstamo atkritumu apsaimniekotājs ir SIA ”Ludzas apsaimniekotājs”.  

Novada teritorijā ir aizliegts apglabāt dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktus. SIA 
”Reneta” ir tiesīga tos savākt, transportēt un iznīcināt un SIA ”Ekovide” ir tiesīga tos savākt un 
pārstrādāt. 
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6.Dabas un kultūrvēsturiskās vērt ības 

6.1.Dabas teritorijas un objekti 

Zilupes novada teritorijā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. To kopējā 
platība ir apmēram 250 hektāri, kas ir mazāk par vienu procentu no novada teritorijas.  

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir dabas liegums Grebļukalns, ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi Rundēnu Velna dobe un Lauderu Velna dobe. 

Dabas liegums Grebļakalns – atrodas Pasienes pagastā, teritorijas platība ir 237 ha. 
Dibināts 1957.gadā. tā ir arī NATURA 2000 teritorija. Teritorija dibināta priežu mežu uz osiem 
aizsardzībai, kas Latvijā un Eiropā ir rets biotops. Sastopama ES Biotopu direktīvas augu suga – 
meža silpurene. 

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas pieminekļi Lauderu Velna dobe -  izteiksmīga 
glaciokarsta ieplaka pauguru masīva virsotnē, iedobei stāvas malas, tās lejā ezeriņš; teritorijas 
platība – 2,2 ha, atrodas Lauderu pagastā. 

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas pieminekļi Rundēnu Velna dobe - Piemineklis 
ir 4,6 hektāri liels, atrodas Ludzas novada Rundēnu pagastā un Zilupes novada Lauderu pagastā, 
dibināts 1977. gadā. Rundēnu apkārtnē ap 5 – 10 km2 platībā ir sastopami vairāki Latvijā maz 
pazīstamas formas dobi pauguri, kuru virsotnē ir īpatnējas 2 – 8 m dziļas, parasti pārpurvotas 
ieplakas stāvām nogāzēm. Vislielākais šāds veidojums atrodas 3 km uz ziemeļiem no 
Rundēniem, mežā 300m uz rietumiem no autoceļa V517 Pakalni – Lauderi – Ploski. Paugurs 
izskatās pēc slīpi nošķelta, pamatnē eliptiska (150 m gara un apmēram 90 m plata) konusa, kura 
relatīvais augstums sasniedz 8-15 m. Tā nogāzes labi izteiktas. Paugura augšējā daļa tādejādi 
veido it kā eliptisku valni ap ieplaku, kuras dibenā ir neliels daļēji ar krūmiem aizaudzis sūnu 
purvs (kūdras biezums tajā nepārsniedz 2-2,5 m). Vaļņa augstums dienvidu un dienvidaustrumu 
pusē sasniedz 7-8 m, bet ziemeļu daļā ievērojami pazeminās (līdz 3-4 m). Ieplakas nogāzes 
(paugura „iekšējās” nogāzes) ir stāvas. Paugurs sastāv galvenokārt no fluvioglaciāliem (ledāja 
kušanas ūdeņu straumju) smilšainiem grants un oļu nogulumiem, vietām ar morēnas rakstura 
smilšmālu un mālsmilts ieslēgumiem. 

Nevienam no Zilupes novada teritorijā esošajiem dabas liegumiem un dabas parkiem 
šobrīd nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns un nav izstrādāti individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās spēkā ir Ministru kabineta 
16.03.2010. noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi", kas reglamentē teritoriju izmantošanu. 

6.2. Kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi ir konkrētas kultūrvēsturiski nozīmīgas 
teritorijas un atsevišķi objekti, kuriem ar likumu ir noteikts izmantošanas, saglabāšanas un 
aizsardzības statuss. Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka likums „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” un no tā izrietošie normatīvie akti. 

Zilupes novada teritorijā atrodas kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Sarakstā iekļauti 31 novadā esošie pieminekļi 
– 29 valsts nozīmes un 2 vietējās nozīmes. Starp tiem: 16 arheoloģijas pieminekļi, 3 arhitektūras 
pieminekļi un 12 mākslas pieminekļi, kuri atrodas nekustamajos objektos. 
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6. pielikumā ir nosaukti visi Zilupes novada kultūrvēsturiskie pieminekļi. 

Lauderu pagastā atrodas pieci kultūrvēsturiskie pieminekļi (nekustamie – 3, mākslas jeb 
kustamie - 2), Pasienes pagastā – 18 (nekustamie – 12, mākslas - 6), Zaļesjes pagastā – 3 (2 – 
nekustamie, 1 mākslas) un Zilupes pilsētā – 5 (2 nekustamie, 3 mākslas) kultūrvēsturiskie 
pieminekļi. 

Izstrādājot novada teritorijas plānojumu, tiks noteiktas prasības kultūrvēsturisko objektu 
un to teritoriju izmantošanas prasības. 
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7. Zemes un ēkas 

7.1. Novada zemju raksturojums 

Zilupes novads sastāv no Zilupes pilsētas un trīs pagastiem – Zaļesjes, Pasienes un 
Lauderu pagasti. 

Zemes sadalījumā pa lietošanas veidiem Zilupes novada teritorijā dominē 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas aizņem 13667,5 ha jeb 44,3 % no novada kopplatības 
un meži – 12561,6 ha jeb 40,7 % no novada kopplatības. 

7.1.tabula 

Zemju sadalījums pēc zemju lietojuma veida 

Zemes lietošanas veids Platība, ha Procenti 
Lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes 

13667,5 44,3 

Meži 12561,6 40,7 
Krūmāji 1252,8 4,0 
Purvi 1138,4 3,7 
Zeme zem ūdeņiem 639,3 2,1 
Zeme zem ēkām un 
pagalmiem 

401,4 1,3 

Ceļi 647,0 2,1 
Pārējās zemes 550,1 1,8 
Kopā 30858,1 100,0 

Avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011. 

No lauksaimniecības zemēm lielāko daļu aizņem aramzeme – 8907,9 ha, ganības aizņem 
3671,2 ha, pļavas – 1015 ha un augļu dārzi tikai 73,4 ha. 

Zemes iedalījums pēc lietošanas mērķa Zilupes novadā ir sekojošs: 

� Lauksaimniecība – 18943,5 ha; 
� Mežsaimniecības zeme – 10471,3 ha; 
� Ūdens objektu teritorija – 254,0 ha; 
� Derīgo izrakteņu ieguves teritorija – 37,2 ha; 
� Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme – 218,1 ha; 
� Individuālo dzīvojamo māju apbūve – 105,8 ha; 
� Daudzdzīvokļu māju apbūve – 31,1 ha; 
� Komercdarbības objektu apbūves zeme – 31,7 ha; 
� Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme – 116,4 ha; 
� Ražošanas objektu apbūves zeme – 44,8 ha; 
� Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme – 579,7 ha; 
�  Inženiertehniskās apgādes tīkli un objektu apbūves zeme – 24,5 ha. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tiek noteikts pēc zemes vienības galvenā zemes 
lietošanas mērķa.  

Vislielākās platības ir noteiktas kā mežsaimniecības zemes un lauksaimniecības zemes.  
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7.2. Pašvaldības nekustamie īpašumi 

Zilupes novadā kopumā pašvaldības zeme ierakstīta Zemesgrāmatā 75,8 ha kopplatībā, 
tās novērtējums Ls 104155. Novada pašvaldībai ir ierakstītas Zemesgrāmatā 10 nedzīvojamās 
ēkas, skolas stadions un 61 dzīvojamā māja.  

7.2.tabula 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērt ējums 

Pozīcija 2008.gads, Ls 2009.gads, Ls 2010.gads, Ls 
Dzīvojamo ēku vērtība 72021 69731 67576 
Nedzīvojamo ēku vērtība 724848 808908 1023719 
Transporta būvju vērtība 1673152 1247999 964245 
Zemes vērtība 543204 563006 611838 
Citu celtņu un būvju 
vērtība 

270584 256221 400638 

Kopā  3283809 2945865 3068016 
Avots: Zilupes novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats, 28.06.2011. 

Vislielāko vērtību sastāda nedzīvojamās ēkas un transporta būves. Visvairāk dzīvojamo 
ēku, kas ierakstītas Zemesgrāmatā ir Zilupes pilsētā. Visvairāk zemesgabalu, kas ierakstīti 
Zemesgrāmatā ir Zilupes pilsētā – 73 īpašumi, vismazāk Zaļesjes pagastā – 7 īpašumi; Lauderu 
pagastā – 9 īpašumi; Pasienes pagastā – 19 īpašumi.   

 

7.1.att. Pašvaldības zemju sadalījums pēc lietošanas veida 
Avots: Valsts zemes dienests, 01.01.2011. 

Analizējot novada pašvaldībai piederošās zemes, var redzēt, ka apmēram 40 % no tām ir 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes un tikpat – meži. 

7.3. Dzīvojama fonda nodrošinājums  

2000. gadā tika veikta Tautas skaitīšana, kurā tika iegūta informācija par mājokļiem. 
Jaunāka informācija par mājokļiem būs pieejama pēc 2011.gada Tautas skaitīšanas rezultātu 
apkopošanas un publiskošanas. 

Pēc 2000.gada Tautas skaitīšanas rezultātiem redzams, ka liela daļa iedzīvotāju (ap 40%) 
dzīvo vienas ģimenes mājās, kuras celtas laika periodā no 1919.-1945.gadam. Šobrīd  iedzīvotāju 
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skaits šajās mājās varētu būt mazāks, jo daļa iedzīvotāju ir pārcēlušies uz pilsētu- uz 
daudzdzīvokļu namiem.  

Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem ir pieejams lielāks pakalpojumu klāsts – elektrība, 
ūdensvads, kanalizācija, siltais ūdens. Viensētu īpašniekiem ir pieejama elektrība, ciemu 
teritorijā arī ūdensvads un kanalizācija, ārpus ciemu teritorijām nav pieejama centralizētā 
ūdensapgāde un kanalizācija.  
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8. Vides kvalitāte 

8.1. Atmosfēras kvalitāte 

Saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā: 

1) Stacionāro avotu izmeši, kas rodas no siltumapgādes procesa – no katlu mājām, 
rūpnīcām; 

2) Mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta. 

Stacionāro avotu emisijas 

No piesārņojošām vielām procentuāli vislielāko piesārņojumu rada oglekļa oksīds, 
putekļi un cietās daļiņas. Oglekļa oksīds pārsvarā rodas ķīmiski nepilnīgā sadegšanas procesā 
katlu mājās, bet cietās daļiņas un putekļi – katlumājas pelnos.  

Novadā ikgadēju pārskatu par emisijām un izlietoto kurināmā daudzumu sniedz Pasienes 
pagasta pārvalde, SIA „Zilupes LTD”, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Opoļu 
robežapsardzības nodaļa, SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, Zilupes 
arodvidusskola, Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Zilupes I kategorijas dzelzceļa 
robežkontrole.  

8.1. tabula 

Zilupes novada katlu māju emisija 

Piesārņojums, 
tonnās 

2008. gads 2009. gads 2010. gads 

NOx 1,7931 0,4475 0,8996 
CO2 2,19 2,6411 2,8691 

Cietās daļiņas 0,7072 0,8295 0,9096 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Kā kurināmo Zilupes novadā izmanto koksni un malku.  

Mobilo avotu emisijas 

Nozīmīgs mobilo avotu izmešu apjoms iespējams no valsts autoceļa A12 Jēkabpils – 
Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža, kas šķērso novadu. Satiksmes intensitāte ir pāri pār 1200 
automašīnas diennaktī, no kurām apmēram 45% ir kravas automašīnas. Diemžēl piesārņojuma 
apjoms šajā apvidū netiek pētīts, tādēļ informācijas, cik liels piesārņojums rodas, nav.  

Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga - Zilupe, pa kuru notiek pasažieru un kravas 
satiksme. Vilcienu darbināšanai tiek izmantota dīzeļdegviela, kuras sadegšanas procesā radītās 
vielas izdalās gaisā. Piesārņojuma apjoms novadā netiek mērīts, grūti spriest par tā apjomu. 

8.2. Ūdens kvalitāte 

Virszemes ūdeņu kvalitāte 

Virszemes ūdeņu kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu iekļūšana ūdenstilpnēs vai 
ūdenstecēs. Ūdens ekosistēmu degradāciju, izraisot eitrofikāciju, varētu veicināt slāpekļa un 
fosfora savienojumi, kas nonāk ūdens objektos no punktveida avotiem (notekūdeņi, kas tiek 
savākti no ciemu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) un no difūzajiem avotiem (notece no 
lauksaimniecības zemēm, viensētām, kas nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmai utt.). 
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Saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes 
ūdeņu kvalitāti” Zilupe atbilst karpveidīgo upes statusam, līdz ar to upju ķīmiskajai un 
bioloģiskajai kvalitātei jāatbilst karpveidīgo zivju ūdeņu parametriem. Zilupē 2006.g. vērtēta 
prioritāro zivju ūdeņu kvalitātes atbilstība robežlielumiem, kas 2006.gadā novērtēta kā 
neatbilstoša, kā cēloni norādot paaugstinātu ūdens skābumu (zems pH) ziemas periodā. 

2006. gadā Daugavas upju baseinu apgabalā monitorings veikts 22 upju un 26 ezeru 
ūdensobjektos, kopā 49 monitoringa stacijās, tai skaitā Zilupē (pie Latvijas – Krievijas robežas). 
Zilupes upē kvalitāte pēc sliktākā rādītāja novērtēta kā laba. 

Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna izstrādes laikā tika noteikts esošais 
ūdensobjektu stāvoklis un izvirzīti mērķi.  

8.2. tabula 

Ūdensobjektu (ŪO) raksturojums 

ŪO kods ŪO nosaukums Administrat īvā 
teritorija 

Platība, km2 Kvalit āte/ 
potenciāls 

D520 SP Zilupe  
Zaļesjes pag. 
Pasienes pag. 

Zilupe  
169,42 2 

D521 Istra  
Zaļesjes pag. 
Lauderu pag. 

Zilupe 
137,2 2 

E255 Lauderu ezers Lauderu pag. 0,56 3 
Avots: Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2009 

Šajā 8.2. tabulā kvalitāte/potenciāls ir provizoriskā ekoloģiskā kvalitāte. Uz šo brīdi 
Zilupei un Istrai ir laba kvalitāte, Lauderu ezeram ūdens kvalitāte ir vidēja. 

8.3. tabula 

Upju ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes monitoringa rezultāti 

ŪO 
kods 

Monitoringa 
postenis 

Gads 
ŪO 
tips 

O2, 
mg/l 

BSP5, 
mg/l 

NH4, 
mg/l 

Nkop, 
mg/l 

Pkop, 
mg/l 

Saprob.ind. Vērt ējums 
Šenona ind. Ticamība  

D520 
SP 

LV – RU 
robeža 

2006 4 7.97 1.08 0.087 1.77 0.062 
2.03 2 
1.77 1 

D521 Istra, grīva 2007 3 8.63 1.07 0.023 1.21 0.039 
1.88 2 
2.57 2 

Avots: Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2009 

Zilupes novadā ezeru kvalitāte noteikta  vienā ezerā – Lauderu ezerā, tā noteikta kā 
vidējā. Monitorings šeit nav veikts.  

Daugavas baseina apsaimniekošanas plānā tiek izvirzīti vides kvalitātes mērķi.  

8.4. tabula 
Vides kvalitātes mērķi un izņēmumi 

ŪO kods ŪO 
nosaukums 

Kvalit āte/ 
potenciāls Risks Kvalit ātes 

mērķis Izņēmumi 

D520 SP Zilupe  2  2  
D521 Istra  2  2  
E255 Lauderu ezers 3  2  

Avots: Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, 2009 
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2011.gada 3.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 31.05.2011. noteikumi Nr. 418 
„Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, kas nosaka virszemes ūdensobjektus, kuros pastāv risks 
nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli minētajā 
likumā paredzētajā termiņā un izvirza prasības riska ūdensobjektu aizsardzībai. Zilupes novadā 
neviens ūdensobjekts nav noteikts kā riska ūdensobjekts.  

Dzeramā ūdens kvalitāte 

Pie dzeramajiem pazemes ūdeņiem pieskaita pazemes saldūdeņus ar hlorīdu un sulfātu 
koncentrāciju zemāku par 250 mg/l, permangināta oksidējamību zemāku par 5 mg O2/l, 
neatkarīgi no dzelzs koncentrācijas. Tāds ir pazemes ūdens raksturojums, kura dabiskais sastāvs 
ir maksimāli tuvs Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumos Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. 

Hidrogēnkarbonātu ūdeņu ķīmiskais sastāvs pārsvarā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes 
prasībām. Problēmas var rasties ar atsevišķiem ingredientiem. Aktuālākās no tām ir samērā 
augsts dzelzs saturs un nepietiekams fluora saturs. Pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem pazemes 
ūdeņu kvalitāti kopumā var raksturot kā labu, papildus dezinfekcija nepieciešama profilakses 
nolūkā vai epidēmijas gadījumā.  

Notekūdeņu ietekme uz vidi 

Zilupes novadā nav vienota ūdenssaimniecības apsaimniekotāja. Ūdenssaimniecības 
pakalpojumus nodrošina vairākas iestādes: SIA „Zilupes LTD”, SIA „Bidrija”, Pasienes pagasta 
pārvaldes komunālais dienests. Novadā ikgadēju pārskatu par emisijām un notekūdeņu 
daudzumu sniedz Pasienes pagasta pārvalde un SIA „Zilupes LTD”, SIA „Bidrija”. 

8.5.tabula 

Notekūdeņu daudzums 

Administrat īvā 
teritorija 

2009. 2010. 

Zilupe 47,113 51,876 
Lauderu pag 10,844 11,724 
Pasienes pag 51,474 36,529 
Zaļesjes pag 11,491 0,200 

Kopā: 120,922 100,329 
Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Visvairāk notekūdeņu rodas Zilupes pilsētā.  

8.6.tabula 

Emisiju daudzums no notekūdeņu attīr īšanas iekārt ām 

Gads  Suspendētā viela BSP5 ĶSP5 Pkop. Nkop. 
2009. 3,5255/3,3461 19,85326/0,5746 40,569/9,6441 0,2287 1,866 
2010. 11,7235/1,08 14,8586/1,0389 31.3487/4,4356 0,2609 1,8599 

* piesārņojuma slodze gadā/tonnas gadā 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītās dūņas ļoti nelielā apjomā tiek izmantotas 
lauksaimniecībā, pārsvarā tās tiek uzglabātas. Nākotnē ir jādomā par dūņu plašāku izmantošanu.  
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8.3. Potenciāli piesārņotās vietas 

Atbilstoši likumam „Par piesārņojumu” Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs apkopo ziņas par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām valstī Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmā. Zilupes novada teritorijā reģistrētas 13 
potenciāli piesārņotās vietas, visām ir noteikta 2.kategorija – potenciāli piesārņota vieta.  

8.7.tabula 

Potenciāli piesārņotas vietas Zilupes novadā 

Administrat īvā 
teritorija 

Vietas 
nosaukums 

Piesārņojošā 
darbība 

Reģistrācijas 
numurs 

Darbības 
laiks 

Pasienes pagasts DUS Pasienē Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

68848/2933  10 – 30  

Pasienes pagasts Atkritumu 
izgāztuve Gorbaču 
ciemā  

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

68848/2932  9 gadi (1994-
2003)  

Zaļesjes pagasts  VID Latgales 
reģionālās iestādes 
muitas 
robežkontroles 
punkts „Terehova”, 
katlu māja  

Tvaika un karstā 
ūdens piegāde 

68968/4647  - 

Zilupe Zilupes 
arodvidusskolas 
katlu māja 

Elektroenerģija, 
gāzes, tvaika un 
karstā ūdens apgāde 

68175/4730  - 

Lauderu pagasts  Lauderu darbnīcas Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts  

68648/2887  16 gadi (kopš 
1988.g.) 

Lauderu pagasts  Vecās darbnīcas 
Navinskos  

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts  

68648/2886  43 gadi (kopš 
1950.g.) 

Lauderu pagasts  Ķimikāliju 
noliktava Litovskos 

Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība  

68648/2885  4 gadi (1989-
1993) 

Lauderu pagasts  DUS Navinskos Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

68648/2884  23 gadi (1970-
1993) 

Lauderu pagasts  DUS Lauderos Automobiļu 
degvielas 
mazumtirdzniecība 

68648/2883  13 gadi (1980-
1993) 

Lauderu pagasts  Blontu putnu ferma  Mājputnu audzēšana 68648/2882  43 gadi (kopš 
1950.g.) 

Lauderu pagasts  Liellopu ferma 
Kovališkos 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība 

68648/2881  38 gadi (1955-
1993) 

Lauderu pagasts  Liellopu ferma 
Litovskos 

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība  

68648/2880  41 gads (1952-
1993)  

Lauderu pagasts  Liellopu ferma 
Navinskos  

Liellopu audzēšana, 
piena lopkopība  

68648/2879  14 gadi (1979-
1993) 

Avots: Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāze, 19.09.2011 

Plānojot saimniecisko darbību piesārņoto vietu teritorijās, jāveic augsnes un gruntsūdeņu 
analīzi un jānovērš piesārņojums pirms darbības uzsākšanas. 
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8.4. Piesārņojošo darbību atļaujas 

Piesārņojums ir tāda tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var apdraudēt cilvēku 
veselību, nodarīt kaitējumu īpašumam, rada vai var radīt kaitējumu videi, tai skaitā ekosistēmām, 
traucēt dabas resursu izmantošanu vai citādi traucēt likumīgu vides izmantošanu. Piesārņojošas 
darbības iedala A, B un C kategorijā, ņemot vērā piesārņojuma daudzumu un iedarbību vai risku, 
ko tas rada cilvēku veselībai un videi17. 

Zilupes novada teritorijā ir izsniegtas četras B kategorijas piesārņojošās darbības 
atļaujas18.  

8.8. tabula 

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas 

N.p.k. Operators Piesārņojošās darbības 
veids 

Izsniegšanas 
datums 

Derīguma 
termiņš 

1. SIA „Bidrija” 
Lauderu pagasta 
ūdenssaimniecības 
sistēmas darbība 

04.09.2009. 03.09.2014. 

2. SIA „Zilupes LTD” 
Zilupes pilsētas 
ūdenssaimniecības 
sistēmas darbība 

12.06.2009. 11.06.2014. 

3. 
LS Valsts 

ieņēmumu dienests 

Muitas kontroles punkta 
„Terehova” katlu mājas, 

atkritumu sadedzināšanas, 
notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu darbība 

15.06.2010. 
Uz visu darbības 

laiku 

4. 

Zilupes novada 
pašvaldības 

Pasienes pagasta 
pārvalde c.Pasiene, 

c.Šuškova 

Ūdenssaimniecības 
sistēmas darbība 

07.06.2010. 
Uz visu darbības 

laiku 

 

Zilupes novada teritorijā ir izsniegti divdesmit C kategorijas piesārņojošās darbības 
apliecinājumi19. 

8.9. tabula 

C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumi 

N.p.k. Iestāde Darbības veids 
Izsniegšanas 

datums 

1. SIA „Ramets” 
Kokapstrādes iekārta Brīvības 

ielā 2, Zilupe 
29.01.2003. 

2. Zilupes arodvidusskola 
Sadedzināšanas iekārta Raiņa 

ielā 40, Zilupe 
26.03.2003. 

3. Zilupes arodvidusskola Sadedzināšanas iekārta Raiņa 26.03.2003. 

                                                           
17 15.03.2001. likums "Par piesārņojumu"(stājies spēkā 01.07.2001.) ar grozījumiem 
18 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvaldes informācija, 17.06.2011. 
19 Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvaldes informācija, 17.06.2011. 
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ielā 37, Zilupe 

4. SIA „PASSIM” 
Degvielas uzpildes iekārta, 
s.Lomaši, Zaļesjes pagasts 

25.11.2003. 

5. 
SIA „Zilupes veselības un 
sociālās aprūpes centrs” 

Sadedzināšanas iekārta, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Priežu iela 9b, Zilupe 
02.12.2003. 

6. 
Valsts robežsardzes Ludzas 

pārvaldes Opoļu 
robežapsardzības nodaļa 

Ūdens ieguve, degvielas 
uzpildes stacija, sadedzināšanas 
iekārta, notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, c.Černova, Zaļesjes 

pagasts, Zilupes novads 

05.12.2003. 

7. 
Valsts robežsardzes Ludzas 

pārvaldes Zilupes I kategorijas 
dzelzceļa robežkontroles punkts 

Sadedzināšanas iekārta, 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Stacijas iela 1a, Zilupe 
18.12.2003. 

8. z/s „N.Strazdiņa” 
Kokzāģētava s.Latišonki, 
Pasienes pagasts, Zilupes 

novads 
29.12.2003. 

9. 
Individuālā tirdzniecības firma 

„Astra” 

Remontdarbnīca, iekārta maizes 
cepšanai, konditoreja Meža iela 

11, Zilupe 
29.12.2003. 

10. SIA „Zilupes LTD” 
Sadedzināšanas iekārta 

c.Aizsili, Zaļesjes pagasts 
22.01.2004. 

11. SIA „Zilupes LTD” 
Sadedzināšanas iekārta Brīvības 

iela 28, Zilupe 
22.01.2004. 

12. Pasienes pamatskola 
Sadedzināšanas iekārta 

c.Pasiene, Pasienes pagasts 
04.02.2004. 

13. z/s „Viktorija” 
Kokzāģētava c.Pasiene, 

Pasienes pagasts 
01.04.2004. 

14. SIA „Zilupes LTD” 
Sadedzināšanas iekārta Raiņa 

iela 15, Zilupe 
20.10.2004. 

15. SIA „Zilupes LTD” 
Sadedzināšanas iekārta Tautas 

iela 1, Zilupe 
20.10.2004. 

16. SIA „Zilupes LTD” 
Sadedzināšanas iekārta Skolas 

iela 1, Zilupe 
20.10.2004. 

17. SIA „Eirobūvmetāls” 
Metāllūžņu savākšanas punkts 

Sila iela 11, Zilupe 
15.07.2005. 

18. z/s „Akmeņlauki” 
Dzīvnieku novietne Sladzeva, 

Zaļesjes pagasts 
05.12.2005. 

19. Zilupes arodvidusskola 
Sadedzināšanas iekārta Kalna 

iela 5, Zilupe 
10.09.2008. 

20. 
SIA „Austrumu Kravu 

Terminālis” 
Sadedzināšanas iekārta 

c.Terehova, Zaļesjes pagasts 
22.10.2010. 

Avots: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvaldes informācija, 13.07.2011. 

 Zilupes novadā nav lielu ražošanas uzņēmumu, tādēļ nav izsniegta neviena A kategorijas 
atļauja. Arī B kategorijas atļaujas ir izsniegtas ūdenssaimniecības nodrošināšanai novada 
teritorijā, nevis ražošanas uzņēmumiem.  
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9. Valsts un pašvaldību pakalpojumi 

9.1. Izglītības pakalpojumi 

Iedzīvotāju izglītības līmenis un izglītības iespējas ir nozīmīgs teritorijas konkurētspējas 
rādītājs. Izglītības finansējums veidojas no valsts mērķdotācijām pedagogu algām un pašvaldību 
finansējuma skolu uzturēšanai. Zilupes novada izglītības sistēmu veido pirmsskolas izglītības 
iestādes, vispārizglītojošās mācību iestādes – vidusskola un profesionālā vidusskola un mūzikas 
un mākslu skola. 

Zilupes vidusskola spēj uzņemt 600 audzēkņus, Pasienes pamatskola – 264 un Zilupes 
pirmsskolas izglītības iestāde – 96. 

Zilupes novadā ir Zilupes un Pasienes pirmsskolas izglītības iestādes. Zilupes 
pirmsskolas izglītības iestāde celta 1951.gadā Zilupes pirmsskolas izglītības iestādi katru gadu 
apmeklē vidēji 104 bērni, iestādē darbojas 2 vecuma grupas, tai skaitā ir diennakts grupa. 
Pirmsskolas izglītības iestādē Zilupē strādā 25 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki. Pasienes 
pirmsskolas izglītības iestādē ir 2 vecuma grupas. 

Zilupes pilsētā darbojas Zilupes vidusskola. Zilupes vidusskola (tolaik – dzelzceļnieku 
pamatskola) ir dibināta1900.gadā. 1910.gadā 28.janvārī Rozenovā (Zilupē) atklāta un iesvētīta 
Tautas izglītības ministrijas Rozenovas divklašu pamatskola. Pēc Pirmā Pasaules kara – 1920.g. 
novembrī Rozenovā (Zilupē) darbu sākusi Rozenovas latviešu pamatskola. No 1944.gada eksistē 
kā vidusskola. Zilupes vidusskolā ir divas plūsmas un 24 klašu komplekts. Šobrīd skolā mācās 
405 skolēni un strādā 41 pedagogs. 

9.1.tabula 
Zilupes vidusskolas akreditētās programmas 

Programmas nosaukums Kods 
Skolēnu 
skaits 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 

31011011 35 

Vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību 
mācībvalodas vispārizglītojošā virziena 
programma 

31011021 15 

Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem  

21015711 2 

Speciālās pamatizglītības programma 
izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem 

21015811 2 

Pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas 
programma 

21011121 235 

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību 
mācībvalodas programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem  

21015821 5 

Pamatizglītības programma 21011111 94 
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programma 

01011121 17 

Avots: Zilupes vidusskolas dati, 12.09.2011. 
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Vislielākais bērnu skaits ir krievu valodas plūsmā. Meiteņu skaits - 211, zēnu  201. 
Zilupes pilsētā dzīvo pamatā latviešu un krievu tautības iedzīvotāji, skolā mācās 154 latvieši, 224 
krievu un 18 baltkrievu un 16 citu tautību izglītojamie. 

Zilupes vidusskolā mācās izglītojamie no Zilupes novada - 342, Ludzas novada – 48, kā 
arī vēl 20 bērni no Jūrmalas, Rīgas, Inčukalna, Rēzeknes novada, Kārsavas un Skrīveru 
novadiem. 

9.2.tabula 

Zilupes vidusskolas perspektīvais skolēnu skaits pa klasēm 

 2010./2011. 2011./2012 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 
PII 17 PS 17 PS 29 26 25 
1. 33 38 29 29 26 
2. 33 30 38 29 29 
3. 37 30 30 38 29 
4. 50 36 30 30 38 
5. 36 49 36 30 30 
6. 43 37 49 36 30 
7. 45 44 37 49 36 
8. 44 38 44 37 49 
9. 36 36 38 44 37 
10. 18 16 20 22 30 
11. 16 19 16 20 22 
12. 21 15 19 16 20 

Kopā 429 405 415 406 401 
Avots: Zilupes vidusskolas dati, 12.09.2011. 

Skolā ik gadu tiek realizēti dažādi projekti. 

2009./2010.mācību gadā tika realizēti šādi projekti: 

1) „Izgl ītības iestāžu informatizācija” ERAF; 
2) „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana; 
3) Zilupes vidusskolā” Eiropas reģionālās attīstības fonds, ES, Izglītības un zinātnes 
ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra; 
4) "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 
Izglītības un zinātnes ministrija; 
5) "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos", Eiropas struktūrfondi, ES. 

2010./2011. Mācību gadā tika realizēti šādi projekti: 

1) „Izgl ītības iestāžu informatizācija” ERAF; 
2) „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana; 
3) Zilupes vidusskolā” Eiropas reģionālās attīstības fonds, ES, Izglītības un zinātnes 
ministrija, VIAA; 
4) "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 
Izglītības un zinātnes ministrija; 
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5) "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos", Eiropas struktūrfondi, ES. 

Zilupes vidusskolas struktūrvienība ir Pasienes pamatskola. Tajā darbojas apvienotās 
klases skolēnu mazā skaita dēļ. Skolā ir 7 klašu komplekti. 

Pasienes pamatskolā 2009./2010.mācību gadā tika realizēti šādi projekti: 

1) "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
2) „Izgl ītības iestāžu informatizācija” ERAF. 

Zilupes mūzikas un mākslu skola dibināta 1965.gadā kā Ludzas mūzikas skolas 

fili āle1972.gadā fili āle pārveidota patstāvīgajā Zilupes bērnu mūzikas skolā, un 1998.gadā skolā 

tika izveidotas trīs izglītības programmas: Mūzika, Deja un Māksla. Tātad mūzikas skola 

2000.gadā tika pārveidota mākslu skolā un 2003.gadā - Zilupes mūzikas un mākslas skolā. 

Pašlaik skolā mācās 133 audzēkņi un strādā 12 skolotāji. Pavisam skolu absolvējuši 306 

audzēkņi. Skolā tiek īstenotas sekojošās izglītības programmas:  

1) „Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle; 
2) „Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle”; 
3) „Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes 
spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle ”; 
4) „Deja – Dejas pamati”; 
5) „Vizuāli plastiskā māksla”. 

Zilupes novadā atrodas Zilupes arodvidusskola. Skola sākotnēji dibināta 1923.gadā. Ēka, 
kurā skola šobrīd atrodas uzcelta 1980.gadā.  audzēkņu skaits uz 01.09.2011. – 116 skolēni, 
šobrīd skolā strādā 23 pedagogi un 26 tehniskie darbinieki. Skolā ir sporta nams, dienesta 
viesnīca un ēdnīca. Šobrīd skolā tiek realizētas trīs programmas: 

1) Autotransports ar kvalifikāciju - automehāniķa palīgs; 
2) Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju – pavārs 
3) Būvdarbi ar kvalifikāciju - būvstrādnieks. 

Zilupes novadā dzīvojošie bērni apmeklē ārpus novada esošās mācību iestādes: 29 bērni 
mācās Ludzas novada skolās un 6 bērni pirmsskolas izglītības iestādēs.  

9.2. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

Zilupes novada sociālais dienests tika izveidots saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības 
domes 2009.gada 15. jūlija sēdes lēmumu (3.prot.,§5) „Par Zilupes novada sociālā dienesta 
izveidi”.  

Sociālais dienests ir Zilupes novada pašvaldības domes izveidota un pārraudzībā esoša 
pašvaldības iestāde, kas darbojas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, 
dienesta nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.  

Dienesta speciālisti pieņem iedzīvotājus Zilupes pilsētā pašvaldības domes ēkā, Lauderu 
pagasta pārvaldes ēkā un Pasienes pagasta pārvaldes ēkā. 
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Dienesta darbība vērsta uz sociālā darba, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
sniegšanu Zilupes novada iedzīvotājiem.  

Dienesta funkcijās ietilpst sociālās sfēras attīstība Zilupes novadā, veidojot sadarbību ar 
nevalstiskajam organizācijām sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai, sniedzot sociālo 
palīdzību un sociālos pakalpojumus, kas aptvertu pēc iespējas lielāku skaitu riska grupas cilvēku.  

Dienesta kopējais budžets 2010. gadā sastādīja Ls 39288.  

Sakarā ar to, ka strauji palielinājās trūcīgo personu skaits, bija nepieciešami papildus 
līdzekļi sociālo pabalstu izmaksām. Valsts budžeta līdzekļi tika piešķirti pašvaldībai garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām. Zilupes novada trūcīgām 
ģimenēm tika izdalītas 281 Latvenergo dāvanu kartes par 500 kWh.  

2010. gadā Zilupes novada pašvaldība piedalījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Savu 
rītdienu veidosim šodien”, kurā bija ieplānots pieņemt darbā vēl vienu sociālā darba speciālistu.  

11.10.2010. dienests tika reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Sociālo palīdzību un sociālo darbu dienests īsteno saskaņā ar dienesta mērķiem:  

� nodrošina pašvaldības un valsts noteikto sociālo pabalstu piešķiršanu un izmaksu;  
� nodrošina individuālas konsultācijas personām un ģimenēm, kurām radušās sociālas 

problēmas un, kuras griežas ar iesniegumu sociālajā dienestā pēc palīdzības;  
� veicina personu un ģimeņu sociālo funkcionēšanu, kā arī viņu līdzdalību problēmu 

risināšanā;  
� nodrošina sociālo palīdzību bērniem (bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem, bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm);  
� sadarbojas ar Zilupes novada bāriņtiesu, NVO, policiju utt.;  
� veic darbu ar sociālā riska grupām jauniešiem;  
� sniedz sociālo palīdzību personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām un 

bezdarbniekiem. 

Dienestā strādā 2 sociālie darbinieki, 1 sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 
bērniem, psihologs. Dienestu vada dienesta vadītāja un aizvieto vadītājas vietniece. 

Sociālais dienests piedalās pārtikas paku izdalē sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta 
organizāciju. 

Dienesta darbība nodrošina dzīves kvalitātes uzlabošanos personām, kuras vecuma, 
funkcionālo vai garīgo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt sev pašas, kā arī novērst vai mazināt 
invaliditātes, darbnespējas, atkarības un citu faktoru izraisītas negatīvās sociālās sekas personu 
dzīvē. Dienestā strādā un nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus 27 aprūpētāji, sniedzot aprūpi 
mājās. Aprūpes pakalpojumus 2010. gadā saņēma 27 vientuļie iedzīvotāji.  

Dienesta galvenais uzdevums ir attīstīt un pilnveidot sociālos pakalpojumus Zilupes 
novadā atbilstoši personu vēlmēm un vajadzībām. 

Dienesta darbu raksturojošie virzieni, kuri tika pildīti 2010. gadā un šo virzienu 
nodrošināšanai izmantoto līdzekļu daudzums:  

� Sociālie pabalsti Zilupes novada iedzīvotājiem – Ls 35083; 
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� Institucionālā aprūpe pensijas vecuma personām un invalīdiem sociālās aprūpes centrā – 
Ls 24200; 

� Aprūpes pakalpojumiem bez izmitināšanas (aprūpe mājās pakalpojumi) – Ls 8651.  

 

9.1. att. Trūcīgo personu skaits Zilupes novadā 
Avots: Zilupes novada pašvaldības dati, 15.09.2011. 

Par valsts sociālajiem pabalstiem ir atbildīga Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas 
izskata iesniegumus par pabalstu piešķiršanu. 

Vecuma pensiju Zilupes novadā saņem 2009. gadā – 809 cilvēki, 2010. gadā – 779 
cilvēki, 2011. gada 1.pusgadā – 782 cilvēki. Vidējais piešķirtās pensija apmērs ir 160,61 Ls. 
Invaliditātes pensiju saņem 2009. gadā – 158 cilvēki, 2010. gadā – 163cilvēki, 2011. gada 
1.pusgadā – 160 cilvēki. Vidējais piešķirtās pensija apmērs ir 115 Ls. Izdienas pensiju saņem 20 
personas, tās vidējais apmērs ir Ls 207,05. 

Zilupes novadā sociāli apdrošinātas ir 1157 personas (2011.gada 1.pusgadā).  

9.3.tabula 

Sociāli apdrošinātas personas 

Gads 
Skaits Vidējā iemaksu alga, Ls 

Sievietes Vīrieši Sievietēm Vīriešiem 
2009. gads 746 769 233,05 245,11 
2010. gads 683 671 217,58 240,10 
2011. gada 
1.pusgadā 

591 566 221,84 231,46 

Avots: VSAA Statistikas daļas dati, 10.08.2011. 

Sociāli apdrošināto personu skaits sarūk, jo samazinās iedzīvotāju kopējais skaits novadā. 
Zilupes novadā tāpat kā visā valstī vīriešiem ir lielāka darba samaksa nekā sievietēm.  

Sociālo palīdzību sniedz SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, kas ir 
pašvaldības SIA.  Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrā strādā 23 darbinieki, sociālajā 
nodaļā uzturas vidēji 25 cilvēki. 
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9.3. Veselības aprūpe 

Zilupes novadā iedzīvotājiem pieejama ambulatorā un neatliekamā veselības aprūpe. 
Ambulatoro aprūpi nodrošina 5 vietās – I.Sviklānes ģimenes ārsta prakse, G.Cvetkovas ģimenes 
ārsta prakse, Pasienes ambulance, Lauderu feldšeru –vecmāšu punkts un Zilupes veselības un 
sociālās aprūpes centrs. Daudzi iedzīvotāji par saviem ģimenes ārstiem ir izvēlējušies ārstus, 
kam prakses vieta ir Ludzā vai Rēzeknē, arī pie dažādiem speciālistiem griežas uz Ludzu vai 
Rēzekni.  

Zobārstniecības pakalpojumi ir pieejami Zilupes pilsētā, arī aptiekas ir tikai Zilupes 
pilsētā.  

SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” ir pašvaldības SIA, te strādā 
poliklīnika – neirologs, ginekologs, zobārstniecības kabinets, dienas stacionārs, asins paraugu 
ņemšanas kabinets. Šobrīd centrā strādā 23 darbinieki, sociālajā nodaļā uzturas vidēji 25 cilvēki. 

Neatliekamo medicīnas palīdzību novadā sniedz NMP dienesta ārsta palīga brigādes, 
kuras atrodas Zilupes pilsētā un Rundēnos Ludzas novadā.   

9.4. Kultūra un izklaide 

Bibliotēkas ir Zilupes novada domes kultūras, informācijas un izglītības iestādes. 
Bibliotēkas veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un 
sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Zilupes novada 
iedzīvotājiem un visiem interesentiem.  

Darbojas četras bibliotēkas: Zilupes, Zaļesjes, Pasienes un Lauderu bibliotēkas. Katrā 
bibliotēkā ir pieejami datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkas akreditētas līdz 2013.gadam. 
Regulāri notiek pasākumi un izstādes.  

9.4.tabula 

Novada bibliotēku lietotāju raksturojums 

Pozīcija 
Zilupes 
pilsētas 

bibliot ēka 

Zaļesjes 
pagasta 

bibliot ēka 

Pasienes 
pagasta 

bibliot ēka 

Lauderu 
pagasta 

bibliot ēka 
Reģistrēto lietotāju 
skaits 

894 129 190 161 

t.sk., bērni un jaunieši 
līdz 18 gadiem 

297 36 58 64 

Apmeklējumu skaits 
2010.gadā 

17957 2960 8486 3411 

t.sk., bērni un jaunieši 
līdz 18 gadiem 

8347 469 2900 1533 

Bibliotekāru skaits 3 1 1 1 
Avots: Zilupes novada pašvaldība, 28.06.2011. 

 Gandrīz trešdaļa bibliotēka apmeklētāju ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Novadā 
lielākā bibliotēka ir Zilupes pilsētā, tajā ir arī lielākais grāmatu fonds.  
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9.5.tabula 

Bibliot ēku kr ājumu un apmeklējumu raksturojums 

Pozīcija 
Zilupes 
pilsētas 

bibliot ēka 

Zaļesjes 
pagasta 

bibliot ēka 

Pasienes 
pagasta 

bibliot ēka 

Lauderu 
pagasta 

bibliot ēka 
Jaunieguvumi 2010.gadā 338 363 407 525 
t.sk., grāmatas 136 260 319 225 
t.sk., seriālizdevumi 202 103 88 300 
Krājums 2010.gada beigās 35550 4044 3328 5478 
Krājumu komplektēšanai 
izmantotie valsts un 
pašvaldības budžeta 
līdzekļi 2010.gadā, Ls 

899 501 699 848 

Izsniegumu kopskaits 
2010.gadā 

27915 5516 8063 14564 

t.sk., grāmatas 13824 2109 6158 4257 
t.sk., seriālizdevumi 14091 3407 1905 10307 
Iekšzemes starppilsētu 
abonements  

129 - 63 35 

Avots: Zilupes novada pašvaldība, 28.06.2011. 

Novada kultūras dzīve ir cieši saistīta ar Zilupes mūzikas mākslu skolu.  

2010. gada skolas darba galvenais notikums - SFL projekta “Kokapstrādes darbnīcas 
izveidošana Zilupes mūzikas un mākslas skolā” īstenošana Sorosa Fonda Latvijā iniciatīvas 
“Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros.  

Īstenojot licencētās un akreditētās mācību programmas „Taustiņstrumentu spēle”, „Stīgu 
instrumentu spēle”, „Pūšaminstrumentu spēle”, „Vizuāli plastiskā māksla” un „Deja – dejas 
pamati”, 2010.gadā skolas kolektīvs rīkoja arī iekšējos radošos pasākumus, kuros piedalās skolas 
audzēkņi un skolotāji, pieaicinātie profesionālie mūziķi un mākslinieki, un aktīvi piedalījās 
pilsētas, rajona un reģiona kultūras dzīvē. Skolā arī notiek kopīgie radošie pasākumi ar citu 
Latvijas mūzikas un mākslas skolu kolektīviem. 

Skola cieši sadarbojas ar Ludzas rajona Bērnu un jauniešu centru. Sadarbības rezultāts - 
interešu pulciņu nodarbības. 

2010. gadā skolā darbojās 3 interešu pulciņi, kurus apmeklēja ne tikai Zilupes mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi, bet arī skolas absolventi un Zilupes vidusskolas audzēkņi: klūgu pinēju 
pulciņš ''Klūdziņa'', pulciņš “Veidošana no māla”, kokapstrādes pulciņš. 

Zilupē sācis darboties bērnu un jauniešu centrs „Zilupe”. Tajā tiek organizēti pulciņi, 
šobrīd notiek 16 pulciņi, pavisam tos apmeklē 360 bērni.  

Zilupes novadā darbojas Zilupes tautas nams un divi klubi- Pasienes un Lauderu. 

Zilupes tautas nams dibināts 1962.gadā. Tautas nams veic nozīmīgu kultūras, atpūtas un 
izklaides, svētku un kultūrvēsturisko tradīciju izkopšanas darbu, paver iespējas izkopt talantu un 
pavadīt brīvo laiku, nodarbojoties dažādās interešu grupās. Piesaista Zilupes pilsētas un novada 
iedzīvotājus pašdarbības kolektīvos un pulciņos, nodrošināt tos ar telpām, kā arī organizēt un 
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atbalstīt dažāda veida kultūras un tradicionālos pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem. Tautas 
namā darbojas 5 mākslinieciskie kolektīvi: 

1) Tautas deju kolektīvs (bērnu); 
2) Drāmas pulciņš ”Vivat”; 
3) Ritma deju grupa “Impulse”; 
4) Sieviešu vokālais ansamblis “Slavjanki”; 
5) Sieviešu vokālais ansamblis “Fortuna”. 

9.5. Sports un aktīvā atpūta 

Zilupes pilsētas stadions šobrīd tiek atjaunots. Pēc rekonstrukcijas tas būs pieejams 
visiem novada iedzīvotājiem. 

Pasienes ciemā ir ierīkots sporta laukums. 

Bērnu laukumi ir ierīkoti Zilupes pilsētā, Duboviku  sādžā.  

9.6. Sabiedriskā drošība un kārt ība 

Zilupes novada pašvaldības teritorijā sabiedrisko kārtību nodrošina Valsts policijas 
Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Zilupes iecirknis. Zilupes 
iecirknī uz 2011.gada 1.janvāri strādāja 2 iecirkņa inspektori. 

Zilupes novadā nav izveidota pašvaldības policija. Ņemot vērā administratīvo pārkāpumu 
skaita pieaugumu novada teritorijā, nākotnē būtu jāizvērtē pašvaldības policijas izveidošanas 
nepieciešamību. Tas palīdzētu uzturēt sabiedrisko kārtību Zilupes novada administratīvajā 
teritorijā, nodrošināt vispārēju sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanu un veikt preventīvo 
darbu likumpārkāpumu novēršanā, kā arī kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi. Kā 
viens no variantiem izveidot pašvaldības policiju sadarbībā ar kaimiņu novadiem. 

Zilupes novada teritorijā valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas darbu 
un civilās aizsardzības jomā realizē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Tas arī uzrauga 
normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu. Zilupes 
pilsētā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ludzas brigādes Zilupes posteņa 
lokalizācijas vieta. 

Saskaņā ar „Civilās aizsardzības likumu” ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas nodrošināšanai 
2005.gadā VUGD sadarbībā ar pašvaldībām izstrādāja civilās aizsardzības pasākumu plānu, ir 
izveidota un darbojas ārkārtas situāciju komisija.  

Viena no problēmām ātru un operatīvu ugunsdzēsēju darbu nodrošināšanai ir pašvaldības 
pārraudzībā esošo ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo atklāto ūdens ņemšanas vietu, slēgto 
ūdens ņemšanas vietu un hidrantu pieejamība. Dīķi daudzviet ir aizauguši un tajos ir maz ūdens, 
piebraucamie ceļi ir sliktā stāvoklī. Hidranti daudzās vietās nedarbojās. 

9.7. Bāriņtiesas darbība 

Zilupes novada bāriņtiesa ir Zilupes novada pašvaldības domes izveidota aizbildnības un 
aizgādnības iestāde, kas veic Latvijas Republikas Civillikumā, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā, Administratīvā procesa likumā, LR Ministru Kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr. 1037 
"Bāriņtiesas darbības noteikumi", kā arī Konvencijās, kurām ir pievienojusies Latvijas 
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Republika, Starpvalstu līgumos, kas ratificēti Saeimā, Domes saistošajos noteikumos, lēmumos, 
citos LR likumdošanā paredzētajos aktos un šajā nolikumā paredzētās funkcijas. 

2010. gadā Bāriņtiesa izpildīja 220 apliecinājumu par kopējo summu Ls1234.  

9.8. Pakalpojumu pieejamība ārpus novada 

Zilupes novada iedzīvotāji daudzus pakalpojumus saņem ārpus novada teritorijas.  

Vairāki novada bērni izmanto kaimiņu novadu izglītības iestādes –vidusskolas, PII 
pakalpojumus, lielākoties bērni apmeklē Ludzas novada izglītības iestādes, kā arī Rēzeknes 
novada izglītības iestādes.  

Ludzas novada būvvaldei ir deleģētas funkcijas pakalpojumu sniegšanai. Visus 
jautājumus, kas saistīti ar būvniecību, novada iedzīvotāji risina šajā būvvaldē. 

Zilupes novadā ir tikai viena banka a/s „GE Money bank” un ir tikai a/s „GE Money 
bank” naudas izņemšanas automāts. Ludzā atrodas tādu banku filiāles kā a/s „Citadele”, a/s „GE 
Money bank”, a/s „Latvijas krājbanka”. Citu banku klientiem ir jāmēro ceļš uz Rēzekni.  

Policija un tiesa, kas apkalpo  Zilupes novadu, atrodas Ludzas pilsētā, Ludzas novadā.  

Ludzā atrodas arī tādas iestādes kā Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbināto valsts 
aģentūra, Valsts zemes dienests, Zemesgrāmatas nodaļa, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 
Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Automašīnu tehniskās apskates 
stacija, kas sniedz pakalpojumus Zilupes novada privātām un juridiskām personām. Valsts 
arhīvs, kas apkalpo Zilupes novadu, atrodas Rēzeknē, Ludzā ir tikai klientu apkalpošanas punkts, 
kas strādā vienu reizi nedēļā. 

Reģionālā vides pārvalde atrodas Rēzeknē, personām, kam nepieciešamas atļaujas vai 
tehniskie noteikumi, šī pakalpojuma iegūšanai dodas uz Rēzekni. Arī Pārtikas un veterinārais 
dienests atrodas Rēzeknē. 

Zilupes novada iedzīvotāji izmanto arī Ludzas slimnīcas un Ludzas poliklīnikas sniegtos 
medicīniskos pakalpojumus.  

Zilupes novads sadarbojas ar kaimiņu novadiem, it īpaši bijušā Ludzas rajona Ludzas 
novadu dažādos jautājumos. Regulāri notiek kopīgi kultūras pasākumi – koru skates, ansambļu 
skates, sporta pasākumi u.c. Pašvaldību vadītāji bieži vien kopīgi dodas ārvalstu vizītēs un kopīgi 
uzņem ciemiņus no ārvalstīm.   

Citu novadu iedzīvotāji Zilupes novadā visbiežāk pieprasa izglītības pakalpojumus, 
apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādes un vidusskolu.  
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10. Publiskā pārvalde 

10.1. Pašvaldības struktūra un funkcijas 

Zilupes novada teritorija sastāv no Zilupes pilsētas, Lauderu, Pasienes un Zaļesjes 
pagastiem. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina tās iedzīvotāju ievēlēts lēmējorgāns 
- dome. Pašvaldība darbojas uz „Zilupes novada pašvaldības nolikuma” pamata, kas izdots 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
28.pantu un apstiprināts ar Zilupes novada domes 2009.gada 31.jūlija sēdes lēmumu (protokols 
Nr.4, 1§). Dome sastāv no 13 deputātiem, kuri saskaņā ar pastāvošo likumdošanu tiek ievēlēti uz 
4 gadiem. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, kuri darbojas uz 
Zilupes novada pašvaldības nolikuma pamata. Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas 
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu.  

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai sēdēs, ir izveidotas 3 
komitejas: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja; Finanšu komiteja; Attīstības, 
komunālo un teritoriālo jautājumu komiteja. Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī. 

Ar Zilupes novada pašvaldības domes 15.07.2009. 3§ lēmumu izveidotas sekojošas 
komisijas: 

1) Zilupes novada Vēlēšanu komisija (7 locekļi); 
2) Zilupes novada Administratīvā komisija (3 locekļi); 
3) Zilupes novada Zemes un privatizācijas komisija (5 locekļi); 
4) Zilupes novada Iepirkumu komisija (3 locekļi). 

Nepieciešamības gadījumā vienreizēju uzdevumu veikšanai  dome var izveidot jaunas 
komisijas, valdes vai darba grupas. 

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas atrodas Zilupes pilsētā, ir nodotas 
Zilupes novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 
apstiprinātiem nolikumiem:  

1) Zilupes novada pašvaldības centrālā administrācija; 
2) Zilupes novada sociālais dienests; 
3) Zilupes vidusskola; 
4) Zilupes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde; 
5) Zilupes Mūzikas un mākslas skola; 
6) Zilupes Tautas nams; 
7) Zilupes pilsētas bibliotēka.  

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas atrodas Zaļesjes pagastā, ir nodotas 
Zilupes novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 
apstiprinātiem nolikumiem:  

1) Zaļesjes pagasta bibliotēka.  

Pašvaldības dome ir izveidojusi iestādes, kas atrodas Pasienes pagastā, ir nodotas Zilupes 
novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem 
nolikumiem:  
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1) Pasienes pamatskola; 
2) Pasienes pagasta bibliotēka; 
3) Pasienes Tautas nams; 
4) Pasienes ambulance.  

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas atrodas Lauderu pagastā, ir nodotas 
Zilupes novada pašvaldības administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes 
apstiprinātiem nolikumiem:  

1) Lauderu pagasta bibliotēka; 
2) Lauderu pagasta feldšeru – vecmāšu punkts; 
3) Lauderu pagasta kultūras centrs.  

Pašvaldība ir izveidojusi arī īpaša statusa institūcijas, kurām saskaņā ar likumu vai 
attiecīgās institūcijas nolikumu ir noteikta īpaša kompetence, atšķirīga padotība:  

1) Zilupes novada dzimtsarakstu nodaļa; 
2) Zilupes novada bāriņtiesa.  

Pašvaldības centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto 
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:  

1) Centralizētās grāmatvedības; 
2) Pasienes pagasta pārvaldes; 
3) Lauderu pagasta pārvaldes; 
4) Speciālistiem un apkalpojošā personāla.  

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās, kas ir nodotas Zilupes 
novada pašvaldības administrācijas padotībā:  

1) SIA „Zilupes LTD”; 
2) SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”; 
3) SIA „Bidrija”.  

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:  
1) SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”; 
2) SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”.  

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

1) Biedrībā “Latvijas Pilsētu savienība”; 
2) Biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”; 
3) Biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija””; 
4) Latgales plānošanas reģions; 
5) Latgales reģiona attīstības aģentūra.  

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 
šādas pagasta pārvaldes:  

1) Pasienes pagasta pārvalde; 
2) Lauderu pagasta pārvalde. 

Lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību, kopš 2009.gada vasaras ik mēnesi 
izdod informatīvo izdevumu „Zilupes novada vēstis”. Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar 
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iedzīvotājiem, regulāri tiek rīkotas domes pārstāvju un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, kā 
arī tiek rīkotas aptaujas. Iedzīvotāju informēšana notiek  ar laikraksta „Ludzas Zeme” 
starpniecību. Aktuāla informācija pieejama pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, kas ir 
atjaunota un papildināta ar informāciju un pievilcīgu vizuālo noformējumu. 

10.2. Pašvaldības budžets 

Pašvaldībai ir tiesības pastāvīgi veidot un apstiprināt savu budžetu. Kārtību, kādā budžets 
jāveido, jāapstiprina un jāpilda nosaka likums „Par budžetu un finansu vadību” un likums „Par 
pašvaldību budžetiem”. Pašvaldība budžetu, kurā ir ienākumu un izdevumu daļa, sastāda un 
apstiprina vienam saimnieciskajam gadam, kas sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. 
Pašvaldību budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pašvaldību speciālo budžetu 
izveido likumā „Par budžetu un finansu vadību” noteiktajos gadījumos. 

Pamatbudžetu veido: ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas, ieņēmumi no 
pašvaldību izlīdzināšanas fonda, ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, ieņēmumi no 
nekustamā īpašuma nodokļa, ieņēmumi no citām pašvaldībām, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.  

Speciālo budžetu veido: ieņēmumi no autoceļu fonda, dabas resursu nodoklis, pārējie 
ieņēmumi un atlikums uz gada sākumu. 

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido valsts transferti (mērķdotācijas, dotācijas, 
struktūrfondu finansējums), tikai piekto daļu (2009.gadā – Ls 365 268, 2010.gadā – Ls 396 643 
veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. (Pierīgas reģionā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
veido 30 – 50 % no pašvaldības budžeta ieņēmumiem.) Arī nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi ir mazi – tikai 2,6 % no kopējiem ieņēmumiem, kas ir Ls 51 268 (2010. gadā) un Ls 
42 294 (2009. gadā). Jāatzīmē, ka nekustamā īpašuma nodoklis netiek iekasēts 100 % apmērā, ik 
gadu iedzīvotājiem veidojas nodokļa parāds.  
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10.1.tabula 

Zilupes novada pamatbudžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi 
Izpilde 2010. gadā Plānots 2011.gadā 

Ls % Ls 
Ieņēmumi kopā 1936310 100 1721583  

(kopā ar aizņēmumiem) 
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

396643 20,5 383196 

Nekustamā īpašuma 
nodoklis 

51268 2,6 56191 

Azartspēļu nodoklis 700 0,1 - 
Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un 
īpašumu nod. 

232 0,05 230 

Valsts nodevas un 
pašvaldību nodevas 

1901 0,1 2340 

Naudas sodi un sankcijas 1258 0,1 - 
Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 

5 0,05 100 

Ieņēmumi no pašvaldību 
īpašuma iznomāšanas un 
pārdošanas 

4965 0,3 4500 

Maksas pakalpojumi 40236 2,0 35180 
Valsts budžeta transferti 1403384 72,4 1028069 
Pašvaldību budžetu 
transferti 

35718 1,8 42000 

Avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības dati, 28.06.2011. 

Zilupes novada pašvaldības budžetā 74,3% no kopējiem ieņēmumiem sastādīja transferti 
- Ls 1439102. Šī ieņēmuma izpilde sastādīja 100.5%. Valsts budžeta transferti – Ls 1 403 384, 
no tiem Ls 1 069 506 saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti, t.sk. dotācija no PFIF- Ls 569 
324, kuras izpilde ir 93% no plānotā. Savukārt, saņemtie transferti Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai Ls 333 878 un izpildīti par 120%, t.sk., projektu 
kapitālo izdevumu transferti Ls 43486 un Ls 290 392 uzturēšanas izdevumu transferti. 
Pašvaldību budžetu transferti sastāda Ls 35 718, t.i. ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai. 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010.gadā sastādīja Ls 2 328 624. Salīdzinot ar 
2009. gadu, izdevumu apjoms palielinājās par 594 234 latiem vai 34,3%. 
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10.2.tabula 

Zilupes novada pamatbudžeta izdevumi 

Pamatbudžeta izdevumi 
Izpilde 2010. gadā Plānots 

2011.gadā 
Ls % Ls 

Izdevumi kopā 2403038 100 1718083 
Vispārējie valdības 
dienesti 

218730 9,1 239403 

Ekonomiskā darbība 579580 24,1 236671 
Vides aizsardzība 101430 4,2 10663 
Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana 

157593 6,6 176839 

Veselība  8054 0,3 10901 
Kultūra, sports un reliģija 98659 4,1 91844 
Izglītība  1073544 44,7 786814 
Sociālā aizsardzība 91034 3,8 111660 
Aizdevumu atmaksa 74414 3,1 53288 

Avots: Zilupes novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības dati, 28.06.2011. 

2010.gadā no Zilupes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika uzturētas 20 budžeta 
iestādes. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā izlietoti sekojoši: 
uzturēšanas izdevumi – 68%, t.i. Ls 1 587 366 un kapitālie izdevumi - 32 %, t.i. Ls 741 258. 

Analizējot pašvaldības pamatbudžeta struktūru atbilstoši valdības funkcijām, 2010.gadā 
vislielākais īpatsvars pašvaldības izdevumos bija izglītībai – 1 073 544 Ls jeb 46,1% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par Ls 226526, t.i. 27% vairāk kā 2009.gadā (Ls 
847018), t.sk. valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas izglītības nozarei 2010.gadā sastāda 366 
523 latu. 2010. gadā tika veikta Zilupes vidusskolas renovācija un telpu remonts, kā arī realizēts 
Sorosa fonda - Latvija projekts Zilupes mūzikas un mākslu skolā.  

Speciālā budžeta ieņēmumu izlietojumu reglamentē pastāvošā likumdošana, Domes 
nolikumi un lēmumi. Speciālā budžeta līdzekļi 2010.gadā galvenokārt tika novirzīti novada 
infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. ceļu uzturēšanai un atkritumu apsaimniekošanai. 

Zilupes novada pašvaldības speciālais budžets 2010.gadā izpildīts ieņēmumu daļā par 
96.9% un sastādīja Ls 60 312, kas ir par Ls 16 498, t.i., 22% mazāk kā 2009.gadā (Ls 76 810). 
Speciālā budžeta autoceļa fonda līdzekļi 2010.gadā sastādīja Ls 55 292, kas ir par Ls19 620, t.i. 
26% mazāk kā 2009.gadā (Ls 74 912). Savukārt dabas resursu nodoklis pieauga par Ls 3319, t.i. 
196% un sastādīja 2010.gadā Ls 5011 (2009.gadā Ls 1692).  

Speciālā budžeta līdzekļi izlietoti 97% no plānotajiem un tie sastāda Ls 58 571 
(2009.gadā Ls 119 280), kas ir par 51% mazāk kā pērn. 

Zilupes novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām: 44% izlietoti uzturēšanas izdevumiem Ls 25 578 (2009.gadā 53%-Ls 63 729) un 
56%, t.i. Ls 32 996 (2009.gadā 47%-Ls 55 551) izlietoti kapitālajiem izdevumiem.  

No kopējiem ieņēmumiem 99.9% sastāda īpašiem mērķiem iezīmēti l īdzekļi, t.sk. dabas 
resursu nodoklis – 8,3%, autoceļu fonda līdzekļi – 91,6%; 0,1% sastāda pārējie ieņēmumi.  
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Viens no pašvaldības budžeta rādītājiem ir kredītsaistības. Kredīti tiek ņemti dažādu 
projektu līdzfinansēšanai. Visbiežāk aizdevējs ir Valsts kase. Atkarībā no aizdevuma mērķa, 
aizdevuma ilgums ir no 5 līdz 25 gadiem. deviņu projektu līdzfinansēšanai ir paņemts aizdevums 
par kopēju summu Ls 615 847, uz 01.07.2011. neatmaksātā parāda summa ir Ls 421 943.  

Lielākajai daļai Latgales pašvaldību, tai skaitā arī Zilupes novada budžets ir izdzīvošanas, 
nevis attīstības budžets. Salīdzinājumā ar 2010. gadu, 2011.gadā budžeta izdevumi palielināsies, 
jo valstī strauji pieaug elektroenerģijas un degvielas cena, palielinās bezdarbs, kā arī minimālā 
alga.  

Zilupes novada pašvaldība tāpat kā visas pašvaldības prognozē un plāno savu saistību 
apmērus. Atkarībā no saistību apmēriem pašvaldība var/nevar piedalīties projektu realizācija un 
ņemt aizņēmumus projektu līdzfinansēšanai. Uz šo brīdi saistību apmērs ir 8,57 % no 
pamatbudžeta, 2012. gada plāns – 6,39 %, 2013.- 6,39%, 2014. -7,88%, 2015. – 6,72% un 
2016.gadā – 5,34%.  

10.3. Jaunatnes lietu politika 

Zilupes novads ir jauniešiem draudzīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu 
veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz 
demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem. 

Interešu izglītībā  strādā 19 skolotāji, tiek strādāts ar visa vecuma bērniem un jauniešiem 
no 5 - 25 gadiem. Tiek īstenotas sekojošas interešu izglītības programmas: dejas māksla -
klasiskā deja, ritmika, tautas dejas; mūzikas programma-koris, vokālais ansamblis; vizuālās un 
lietišķās mākslas programma- floristika, pinēji, kokapstrāde, netradicionālie rokdarbi, rokdarbi; 
teātra mākslas programma - skatuves runa; sporta izglītības programma - futbols, basketbols, 
sporta dejas, koriģējošā vingrošana; vides  izglītības programma - mazpulki; jaunatnes darba 
programma - debates, skauti un gaidas. 

10.3.tabula 

Jaunatnes politikas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi 

Jaunatnes 
politikas 

priorit ārā joma 

Jaunatnes politikas 
ilgtermi ņa mērķi Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi 

1. Jauniešu 
līdzdalība 

1.1. Radīt labvēlīgu vidi 
jauniešu aktīvas līdzdalības 
attīstībai dažādos sabiedrības 
līmeņos un procesos. 
 

1.1.1. Veicināt jauniešu līdzdalību 
Zilupes novada pašvaldības un 
teritoriālo pārvalžu aktivitātēs. 
1.1.2. Attīstīt jauniešu brīvprātīgā 
darba sistēmu. 
1.1.3. Veicināt jauniešu aktivitāti un 
līdzdalību visā Zilupes novadā. 
1.1.4. Iesaistīt jauniešus sociālo 
pakalpojumu sniegšanā. 

2. Jauniešu 
informētība 

2.1. Nodrošināt jauniešiem 
aktuālu, kvalitatīvu, 
pieejamu un saistošu 
informāciju, balstoties uz 
jauniešu vajadzībām. 

2.1.1. Pilnveidot vienotu Zilupes 
novada jauniešiem aktuālās 
informācijas sistēmu. 
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3. Infrastruktūra 3.1. Pilnveidot infrastruktūru 
darbam ar jaunatni. 

3.1.1. Telpu un tehniskais 
nodrošinājums jaunatnes darbam. 

4. Jauniešu 
neformālā un 
interešu izglītība 

4.1. Sekmēt jauniešu 
neformālās un interešu 
izglītības attīstību. 
 

4.1.1. Veicināt jauniešu organizāciju 
attīstību un veidošanos. 
4.1.2. Atbalstīt jauniešu neformālās un 
interešu izglītības aktivitātes. 
4.1.3. Veicināt informācijas pieejamību 
par jauniešu interešu un neformālās 
izglītības iespējām Zilupes novadā, 
Latvijā un Eiropā. 
4.1.4. Nodrošināt interešu izglītības 
pēctecību, kultūrtradīciju saglabāšanu. 

5. Jauniešu brīvais 
laiks 
 

5.1. Radīt iespēju ikvienam 
Zilupes novada jaunietim 
pavadīt savu brīvo laiku viņa 
vecumam, vajadzībām un 
interesēm atbilstošās 
aktivitātēs 
 

5.1.1. Veicināt jauniešu iesaistīšanos 
jauniešu organizācijās un interešu 
izglītības programmās. 
5.1.2. Veicināt saturīgu jauniešu 
kultūras pasākumu tradīciju 
veidošanos. 
5.1.3 Veicināt jauniešu iesaistīšanos 
ārpusskolas sporta aktivitātēs. 

6. Jauniešu 
veselība un drošība 
 

6.1. Veicināt veselīgu un 
drošu dzīvesveidu jauniešu 
vidū. 

6.1.1. Īstenot regulārus jauniešu 
atkarību profilakses, reproduktīvās 
veselības, veselīga dzīvesveida un 
drošības popularizēšanas pasākumus. 

7. Jauniešu 
nodarbinātība 

7.1.Veicināt jauniešu 
nodarbinātību Zilupes 
novadā. 

7.1.1. Izveidot vienotu datu bāzi par 
Zilupes novada strādāt gribošajiem 
skolēniem, viņu prasmēm, par 
studentiem, viņu studiju virzienu un 
kvalifikāciju, par darba devējiem, kuri 
piedāvā prakses un darba vietas. 
7..1.2. Iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā 
darbā. 

10.4. Sadarbība pārvaldes pakalpojumu jomā 

Novada dome sniedz finansiālu atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas komitejai 
projekta „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošinājums Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes 
novadu iedzīvotājiem” realizēšanai. Projektu apstiprinājusi LAD Austrumlatgales reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde.  

Novada dome izmanto pašvaldību vienoto informācijas sistēmu - personas datu uzskaite 
(PUD), kas dod iespēju deklarēt dzīvesvietu tiešsaistē ar iedzīvotāju reģistru, meklēt personu 
iedzīvotāju reģistrā, veikt personu datu uzskaiti, strādāt ar dzimtsarakstu datiem. 

Nekustamo īpašumu uzskaites un nodokļu administrēšanas apakšsistēma (NĪNA) 
nodrošina iespēju veikt tiešsaistē datu apmaiņu ar Valsts zemes dienesta Kadastra reģistru un 
Adrešu reģistru; nodrošina nekustamā īpašuma, t.sk., arī ēku un būvju, nodokļa aprēķinu un 
nodokļu paziņojuma sagatavošanu, maksātāju un parādnieku sarakstu veidošanu. 
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Gan pašvaldība, gan iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā tuvākajā pilsētā Ludzā 
apmeklē daudzas valsts iestādes: Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts zemes dienestu, 
Nodarbinātības valsts aģentūru, Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes. 

Zilupes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Vācijas pilsētu Bad 
Bodenteihu, kuru apmeklē gan novada darbinieki, gan novada deju kolektīvi, ansambļi.  

10.5. Attīstība kopš novada izveides 

Pirms administratīvi teritoriālās reformas realizēšanas 2009.gadā tika izstrādāts Zilupes 
novada apvienošanas projekts. Tajā tika noteiktas vairākas investīciju prioritātes. Gandrīz visi 
projekti ir izstrādāti un realizēti. 

Projekti, kas tika realizēti, izmantojot dotāciju: 
1) Zilupes pilsētas Latgales, Sila, Muitas un Priežu ielas asfaltēšana – Ls 80018; 
2) Zilupes pilsētas Brīvības, Partizāņu, Raiņa ielu apgaismojuma rekonstrukcija – Ls 

29238; 
3) Zilupes novada autoceļu uzturēšanas darbi – Ls 50673; 
4) Zilupes pilsētas apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi – Ls 62597; 
5) Pasažieru autobusa iegāde – Ls 74930; 
6) Zaļesjes ciema ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija – Ls 2544; 
7) Attīrīšanas iekārtu modernizācija Pasienes un Šuškovas ciemos – Ls 92627; 
8) Lauderu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija – Ls 69342; 
9) Tehniskā projekta izstrāde un kanalizācijas sistēmas uzbūve, lai savienotu 

Pasienes skolas ēku un Līvānu tipa mājas ar Pasienes ciema kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtām – Ls 6878; 

10) Pasienes pagasta ēkas renovācija – Ls 61683; 
11) Pasienes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana – Ls 40498; 
12) Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu renovācija Lauderu ciemā– Ls 70000; 
13) Autobusa iegāde – Ls 40000; 
14) Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana un jumta nomaiņa – Ls 70000; 
15) Ielu apgaismojuma ierīkošana Lauderu ciemā – Ls 20000. 

Pašvaldības aktīvi piedalās dažādu projektu izstrādē un realizācijā. Pašvaldības dalība 
projektos ir atkarīga no budžeta iespējām. Dažu projektu līdzfinansēšanai tiek ņemts aizņēmums 
bankā.  

Uz šo brīdi ir uzsākti un/vai realizēti šādi būtiskākie projekti: 

1) Zilupes pilsētas stadiona rekonstrukcija – Ls 93216; 
2) Zilupes pilsētas apgaismojuma rekonstrukcija – Ls 45375 
3) Energoefektivitātes paaugstināšana Zilupes vidusskolā – Ls 247660; 
4) Zilupes vidusskolas informatizācija – Ls 3800; 
5) Pasienes pamatskolas informatizācija – Ls 3800; 
6) Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde – Ls 

44360. 

Zilupes novada teritorijā ir arī projekti, ko izstrādā un, pateicoties līdzfinansējumiem, 
realizē skolas – vidusskola, arodskola.  
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11. SVID analīzes kopsavilkums 
SVID analīze ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt pašvaldības Stiprās un 

Vājās puses, Iespējas un Draudus. Veicot SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru 
sniegtās priekšrocības un problēmas: 

Stiprās puses – pašvaldības īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi; 

Vājās puses – pašvaldības īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu; 

Iespējas – tie ārējie faktori, kas var pašvaldībai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi; 

Draudi – tie ārējie faktori, kas var pašvaldību kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā. 

SVID analīze tiek atspoguļota tabulā, lai pārskatāmi aprakstītu visu jomu stiprās un vājās 
puses, iespējas un draudus atbilstoši pašreizējās situācijas aprakstā minētajam. SVID analīzē 
katram punktam ir ievietots novērtējums, kas tiek apzīmēts ar „X”, norādot attiecīgā aspekta 
būtiskāko nozīmi pašvaldības, plānošanas reģiona, valsts vai starptautiskajā mērogā.  

Zilupes novada Attīstības programmā veikta SVID analīzi šādās jomās (kategorijās): 

1) Iedzīvotāji; 
2) Ģeogrāfiskais stāvoklis; 
3) Novada pārvalde; 
4) Infrastruktūra; 
5) Kultūra, izglītība un sports; 
6) Veselība un sociālā aprūpe; 
7) Uzņēmējdarbības vide un tūrisms. 

Iedzīvotāji 

SVID Pašvaldības 
mērogā 

Plānošanas 
reģiona 
mērogā 

Valsts 
mērogā 

Starptautiskā 
mērogā 

S 

Zemas darbaspēka izmaksas X    
Sociāli aktīvi iedzīvotāji (kultūras, sporta jomā) 
Zilupes pilsētā X    

Iedzīvotāju daudznacionālais sastāvs  X   

V 

Negatīva demogrāfiskā situācija   X  
Augsts bezdarba līmenis   X  
Darbavietu trūkums   X  
Kvalificēto darbinieku aizplūšana   X  
Cilvēkresursu potenciāls – grūti atrast darbiniekus X    
Sociāli mazaktīvi iedzīvotāji lauku teritorijā X    
Dažādi projekti pārklājas, nav iespējams piesaistīt 
vienu personu atkārtoti    X 

Grūti atrast darbiniekus X    

I 

Salīdzinoši zemākas darbaspēka izmaksas var 
veicināt investīciju piesaisti  X   

Nodarbinātības veicināšanas pasākumi   X  
Darba spēka izvēles iespējas X    

D 

Iedzīvotāju novecošanās   X  
Darbaspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvara 
samazināšanās   X  

Darbaspēka aizplūšana uz ārvalstīm, Rīgu   X  
Ilgstoša bezdarba degradējošā ietekme   X  
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Ģeogrāfiskais stāvoklis 

SVID Pašvaldības 
mērogā 

Plānošanas 
reģiona 
mērogā 

Valsts 
mērogā 

Starptautiskā 
mērogā 

S 

Novada ģeogrāfiskā atrašanās vieta (ES ārējā 
robeža) X    

Novadā esošais robežkontroles punkts X    
Dabas resursu daudzveidība – meži, purvi, 
ūdensobjekti, aizsargājamās dabas teritorijas X    

Ekoloģiski tīra vide X    
Daudzveidīga dabas ainava  X    
Derīgo izrakteņu resursi X    
Esošā ceļu tīkla pārklājums X    

V 

Liels attālums līdz galvaspilsētai Rīgai, un 
Latgales reģiona lielākajām pilsētām - 
Daugavpilij un Rēzeknei 

X    

Ceļu neapmierinošā kvalitāte X    
Apgrūtināta administratīvo centru sasniedzamība 
– slikta ceļu kvalitāte X    

Ierobežota sabiedriskā transporta pieejamība 
pilsētā X    

Sabiedriskā transporta nepieejamība lauku 
teritorijā  X   

I 

Sadarbības veicināšana ar kaimiņiem (Krievijas 
Federācija, Baltkrievija) X    

Pierobežas esamības izmantošana X    
Vietējo dabas resursu izmantošana X    
Alternatīvās enerģijas ražošana un izmantošana  X   
Lauksaimniecības zemju aktīva izmantošana X    

D 

Tālāko apdzīvoto centru un viensētu izzušana   X  
Mērķtiecīgas valsts reģionālās politikas trūkums 
pierobežas teritoriju attīstībai   X  

Liela valsts iestāžu reģionalizācija, pakalpojumi ir 
grūti pieejami iedzīvotājiem  X   

Valsts attieksme pret lauku teritorijām   X  
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Novada pārvalde 

SVID Pašvaldības 
mērogā 

Plānošanas 
reģiona 
mērogā 

Valsts 
mērogā 

Starptautiskā 
mērogā 

S 

Kvalificēti speciālisti un pārvalžu darbinieki X    
Pašvaldības pakalpojumu pieejamība pēc iespējas 
tuvāk iedzīvotājiem – pagastu pārvaldēs X    

Pieredze investīciju projektu izstrādē un 
īstenošanā X    

V 

Budžeta ieņēmumu ievērojama samazināšanās X    
Valsts iestādes atrodas ārpus novada  X   
Finanšu resursu trūkums projektu līdzfinansēšanai X    
Ceļa fonda līdzekļu samazinājums X    
Projektiem ir nepieciešams priekšfinansējums   X  
Projektiem ir jānodrošina publicitāte, kas 
sadārdzina projekta izmaksas   X  

I 

Darbinieku kvalifikācijas celšana kursos un 
semināros   X  

ES un citu finanšu līdzekļu piesaiste pašvaldības 
budžetam X    

Vienas pieturas aģentūras izveide novada 
pašvaldībā   X  

D 

Budžeta ieņēmumu samazinājums (Iedzīvotāju 
nespēja nomaksāt nodokļus) X    

Sociāli – ekonomiskās situācijas pasliktināšanās   X  
Energoresursu sadārdzināšanās   X  

 

Infrastrukt ūra 

SVID Pašvaldības 
mērogā 

Plānošanas 
reģiona 
mērogā 

Valsts 
mērogā 

Starptautiskā 
mērogā 

S 
Labs un pietiekams ceļu tīkls X    
Plānveidīga ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu 
rekonstrukcija un modernizācija pilsētā X    

V 

Ļoti slikts mobilo un interneta sakaru pārklājums X    
Latvijas televīziju neuztver vairākās novada 
vietās, ir pieejamai tikai ārzemju kanāli   X  

Lielā daļā novada teritorijas neuztver Latvijas 
mobilo operatoru signālus, uztver Baltkrievu 
mobila operatora signālu 

X    

Ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu 
nolietojums pagastos, nenotiek to modernizācija X    

Sliktā ceļu seguma kvalitāte X    
Komunālās infrastruktūras nolietojums un 
nepietiekams nodrošinājums X    

Zema ūdens kvalitāte X    

I 

Sakaru attīstība, jaunu torņu būvniecība   X  
ES finansējuma piesaiste infrastruktūras 
uzlabošanai   X  

ES finansējuma piesaiste ēku siltināšanai; 
alternatīvo enerģijas resursu izmantošanai   X  

D 
Samazināts finansējums ceļu uzturēšanai   X  
Komunālo pakalpojumu sadārdzināšanās X    
Infrastruktūras tīklu nolietošanās X    
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Kult ūra, izglītība, sports 

SVID Pašvaldības 
mērogā 

Plānošanas 
reģiona 
mērogā 

Valsts 
mērogā 

Starptautiskā 
mērogā 

S 

Kvalificēts pedagoģiskais personāls X    
Tiek rakstīti projekti materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošanai X    

Labas kultūras, sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumu tradīcijas pilsētā X    

Ir izveidot bērnu un jauniešu centrs X    
Talantīgi un radoši pašdarbības kolektīvu vadītāji X    
Datoru un interneta pieslēguma nodrošinājums 
visās novadu bibliotēkās, bezmaksas pieejamība X    

Izglītības metodiskā darba vadītāji X    
Nodrošinājums ar informācijas tehnoloģijām X    
Bērnu vietu skaita nodrošinājums PII X    
Ir kultūras iestādes – tautas nami, bibliotēkas X    
Zilupē ir mākslas un mūzikas skola    X 
Pietiekams finansējums skolām mācību procesa 
nodrošināšanai – skola iegādājas ne tikai mācību 
grāmatas, bet arī darba burtnīcas 

X    

Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs  X   
Skolēnu panākumi sportā X    
Mākslas kolektīvu panākumi (balets, dejas)    X 
Sporta stadions Zilupē X    
Iedzīvotāju interese par pasākumiem, bibliotēkām X    

V 

Augstas izglītojamā izmaksas skolās ar nelielu 
bērnu skaitu X    

Nav pieejamas interešu izglītības iestādes novada 
lauku teritorijā X    

Izglītojamo skaita samazināšanās   X  
Par maz pasākumu lauku teritorijā X    
Lauku teritorijā nav sporta laukumu, stadionu X    

I 
Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana X    
Mūžizglītības sistēmas veidošana   X  
Sporta laukumu sakārtošana lauku teritorijā X    

D 

Nepietiekams valsts finansējums izglītībai X    
Skolu likvidēšana X    
Zema dzimstība    X  
Nesaprotamā valsts politika 5 un 6-gadīgo 
apmācībā   X  

Ģimenes sociālās vides degradācija   X  
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Veselība un sociālā aprūpe 

SVID Pašvaldības 
mērogā 

Plānošanas 
reģiona 
mērogā 

Valsts 
mērogā 

Starptautiskā 
mērogā 

S 

Daudzveidīgs veselības un sociālo pakalpojumu 
klāsts (FVP, aptiekas, sociālais dienests) X    

Kvalificēti sociālie darbinieki un aprūpētāji 
pilsētā X    

Ir pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība  X   
Sociālās palīdzības pakalpojumu tīkls X    
Ir sociālā māja Zilupē  X    
Bāriņtiesu darbība X    
Aktīvs un atbildīgs iecirkņa inspektors X    

V 

Finansējuma trūkums aprūpes aprīkojuma 
pilnveidošanai   X  

Maz ģimenes ārstu prakšu, garas rindas pie 
ārstiem  X    

Nav pašvaldības policijas X    
Novecojis dzīvojamais fonds X    
Cilvēku ar īpašām vajadzībām ierobežotā 
līdzdalības iespēja   X  

Veselības aprūpes speciālistu nepietiekams 
nodrošinājums - pie ārstiem speciālistiem jābrauc 
uz Ludzu, Rēzekni 

X    

Nav pieejama stacionārā aprūpe X    
Liela slodze sociālā darba speciālistiem X    
Procentuāli liels trūcīgo iedzīvotāju un veco ļaužu 
slānis   X  

Zema līmeņa sociālie darbinieku pagastos X    
Nav sociālo dzīvokļu  X    

I 

Jaunu sociālo pakalpojumu izveide X    
Kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu 
attīstība X    

Aptieku izveide pie ambulances un FVP X    
Sociālo dzīvokļu izveide X    
ES līdzekļu piesaiste feldšeru vecmāšu punktu un 
ambulances aprīkojuma uzlabošanai X    

D 

Budžeta līdzekļu samazinājums X    
Pieaug noziedzības palielināšanās risks X    
Sociālo problēmu pieaugums (trūcīgo personu 
skaita palielināšanā)   X  

Atkarību izplatība (alkoholisms, narkomānija, 
azartspēles)   X  
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Uzņēmējdarb ības vide un tūrisms 

SVID Pašvaldības 
mērogā 

Plānošanas 
reģiona 
mērogā 

Valsts 
mērogā 

Starptautiskā 
mērogā 

S 

Pieejama informācija par tūrisma iespējām 
novadā X    

Dabas resursi (lauksamniecības zemes, meži, 
derīgie izrakteņi) X    

Skaistas ainavas, nepiesārņota vide X    
Kultūrvēsturiskie objekti X    
Ceļu tīkls X    
Tūrisma pakalpojumu kvalitāte  X   
Tūristu interese pa novadu  X   

V 

Jaunu iniciatīvu realizācijas problēmas   X  
Kvalificēta darbaspēka aizplūšana   X  
Valsts nodokļu politika   X  
Bezdarbs    X  
Maz ražošanai piemērotu teritoriju X    
Lauku teritoriju un laukos dzīvojošo cilvēku 
degradācija X    

Neobjektīva un nekorekta  informācija par ES 
projektiem   X  

Finanšu resursu trūkums projektu līdzfinansēšanai X    
Zema tūrisma pakalpojumu kvalitāte X    
Tūrisma pakalpojumu pieprasījuma sezonalitāte X    
Tūrisma informācijas trūkums X    
Nav sertificētas kautuves X    
Nav veterinārā dienesta X    
Nav piena nodošanas iespēju X    

I 

Infrastruktūras uzlabošana X    
Brīvo zemju izmantošana lauksaimnieciskajai 
ražošanai X    

Labvēlīgi apstākļi jaunu lauksaimniecības nozaru 
attīstībai X    

Ekotūrisms  X    
Cilvēku kvalifikācijas celšana   X  
Ūdens tūrisma attīstība X    
Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība X    

D 

„Nepievilcīgā” nodokļu politika   X  
Noieta tirgu trūkums  X   
Banku kreditēšanas nosacījumu nav labvēlīgi 
jauniem uzņēmumiem   X  

Energoresursu sadārdzināšanās   X  
Neoficiāla nodarbinātība X    
Korupcija   X  
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12. Pašreizējas situācijas analīzes kopsavilkums 
Zilupes novadu veido četras teritoriāli administratīvās vienības: Zilupes pilsēta, Zaļesjes 

pagasts, Lauderu pagasts un Pasienes pagasts. 

Zilupes novads atrodas Latvijas austrumu daļā, ietilpst Latgales plānošanas reģionā. Tas 
robežojas ar Ludzas novadu ziemeļos un austrumos; ar Dagdas novadu dienvidu daļā un 
Krievijas Federāciju austrumu daļā.  

Novada kopējā platība ir 323 km2. Zilupes pilsēta aizņem 460 ha lielu platību; Zaļesjes 
pagasts – 10788 ha, Lauderu – 9100 ha un Pasienes pagasts – 11925 ha. 

Iedzīvotāju skaits pašvaldības teritorijā ir 3655 cilvēki. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 
11,3 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Tas ir salīdzinoši maz rādītājs – Latgales reģionā vidējais 
iedzīvotāju blīvums ir 23,4 iedz./km2, bez republikas pilsētām – 13,8 iedz./km2.  

Zilupes novadā ir 4 izteikti ciemi – Lauderi, Pasiene, Zaļesje un Šuškova. Novada 
administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta. Pagastu pārvaldes atrodas Lauderos un Pasienē.  

Ekonomiska un sociāla rakstura pārmaiņas ir sekmējušas strauju iedzīvotāju skaita 
samazināšanos Latvijā pēdējo desmit gadu laikā. Īpaši tas jūtams pašvaldībās ar mazu 
iedzīvotājus skaitu. Uz 2011. gada 1. janvāri Zilupes novada pašvaldībā dzīvoja 3655 iedzīvotāji, 
salīdzinoši 2000.gadā Zilupes novadu veidojošajās pašvaldībās kopā bija 4270 iedzīvotāji. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2011. noteikumiem Nr.318 "Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa 
aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” Zilupes novada teritorijas attīstības indekss 2011.gadā ir -
1,594; ierindojoties 106.vietā starp visiem 110 novadiem. Salīdzinot ar 2010.gadu teritorijas 
attīstības indekss 2011.gadā ir nedaudz uzlabojies. 

Tehniskās infrastruktūras apjoms ir pietiekams, tomēr tā ir nolietojusies un prasa papildu 
ieguldījumus uzturēšanai, tādēļ pašvaldībai ir rūpīgi jāplāno nākotnes investīcijas, kas ilgtermiņā 
sniegtu maksimālus ieguvumus.  

Lielāko budžeta ieņēmumu daļu veido valsts transferti (mērķdotācijas, dotācijas, 
struktūrfondu finansējums), tikai piekto daļu (2009.gadā – Ls 365 268, 2010.gadā – Ls 396 643 
veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. Arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir 
mazi – tikai 2,6 % no kopējiem ieņēmumiem, kas ir Ls 51 268 (2010. gadā) un Ls 42 294 (2009. 
gadā). 

Uz šo brīdi ir uzsākti un/vai realizēti šādi būtiskākie projekti: 

1) Zilupes pilsētas stadiona rekonstrukcija; 
2) Energoefektivitātes paaugstināšana Zilupes vidusskolā; 
3) Zilupes vidusskolas informatizācija; 
4) Pasienes pamatskolas informatizācija; 
5) Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde; 
6) Izglītības iestāžu informatizācija. 
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II da ļa – Stratēģiskā daļa 

1. Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi 

1.1. Pašvaldības attīstības vīzija 

Attīstības vīzija ir lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda 
teritorijas unikālās vērtības. 

Zilupes novada vīzija 2018. gadam:  

Zilupes novads – Latvijas austrumu vārti starp Eiropu un Krieviju! 

Zilupes novads ir ekonomiski aktīvs pierobežas novads ar attīstītu loģistiku, sakoptu 
pilsētu un  pievilcīgu lauku vidi dzīvošanai, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un 

uzņēmējdarb ībai. 

Novadā ekonomiskajā attīstībā būtiska ir tranzīta loģistika, ņemot vērā tranzīta 
apkalpošanu pakalpojumu nepieciešamību Krievijas robežas tuvumā, nozīmīgs ir Zilupes pilsētas 
– pierobežas pilsētas statuss. Līdztekus attīstās gan lauksaimniecība, gan mežsaimniecība.  

1.2.Pašvaldības specializācija 

Zilupes novada pašvaldības specializāciju iezīmē tādas nozares kā gaļas lopkopība, 
mežsaimniecība, loģistika un tūrisms.  

Ņemot vērā to, ka  novads atrodas tālu no noieta tirgiem, viena no lauksaimniecības 
nozarēm, kas šeit attīstās, ir gaļas lopkopība, jo tā neprasa ikdienas gatavās produkcijas 
realizāciju kā tas ir piena lopkopībā. 

Mežsaimniecība ir sena nodarbošanās un ņemot vērā meža teritoriju daudzumu novadā, 
tā ir izplatīta un perspektīva nozare.  

Ņemot vērā novada atrašanos pie Krievijas Federācijas robežas un novadā esošo tranzīta 
ceļu un robežkontroles punktu, ir perspektīvi attīstīt ar loģistiku un tranzīta apkalpošanu saistītus 
pakalpojumus, gan muitas noliktas, gan pārkraušanas zonas. Perspektīvi attīstīt pakalpojumus, 
kas saistīti ar tālbraucēju šoferu apkalpošanu – naktsmītnes, ēstuves, droši automašīnu 
stāvlaukumi, higiēnas pakalpojumi (tualetes, dušas), atkritumu savākšana u.tml. 

Tūrisms ir nozare, kas jāattīsta perspektīvā, jo novads ir bagāts ar ezeriem, kalniem un 
senās vēstures pieminekļiem. 

1.3.Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa priorit ātes 

Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, ir 
definēti stratēģiskie mērķi. Stratēģiskie mērķi kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un 
turpmāko veicamo darbību identificēšanai.  

Stratēģiskie mērķi (SM) Ilgtermi ņa priorit ātes (IP) 

SM1 Sociāli atbildīga un izglītota sabiedrība IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība 
SM2 Daudzveidīga un mūsdienīga ekonomika IP2 Ekonomikas attīstība 

SM3 Ilgtspējīga vide un teritorija IP3 Ilgtspējīga attīstība 
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1.4. Vidējā termiņa priorit ātes 

Vidēja termiņa prioritātes ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu ilgtermiņa prioritāšu 
sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada resursus, specializāciju, 
un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes, SVID analīzi. 

Ilgtermi ņa un vidēja termiņa priorit āšu saskaņotība 

Ilgtermiņa prioritātes (IP) Vidēja termiņa prioritātes (VP) 

IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība 

VP1 – Izglītības iestāžu modernizēšana un 
sakārtošana 
VP2 – Sociālās un veselības infrastruktūras 
sakārtošana 

IP2 Ekonomikas attīstība 
VP3 - Darba vietu radīšana 
VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana 
VP5 - Infrastruktūras attīstība 

IP3 Ilgtspējīga attīstība 

VP6 - Uz vietējiem dabas resursiem balstītu 
tautsaimniecību nozaru attīstība  
VP7 - Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu 
saglabāšana 

 

Izvirzot vidēja termiņa prioritātes, ir jānodefinē arī vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti, 
lai varētu izvērtēt, vai prioritātes ir sasniegtas. 

Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti 

Rādītājs 
Bāzes 
gads 

Pašreizējā 
vērt ība 

2018.gadā 
sasniedzamais 

rezultāts 
Avots 

VP1 – Izglītības iestāžu modernizēšana un sakārtošana 
Siltinātas izglītības 
iestādes 

2011. 1 2 Pašvaldības dati 

Bērnu skaits izglītības 
iestādēs 

2011. 798 750 Pašvaldības dati 

VP2 – Sociālās un veselības infrastruktūras sakārtošana 
Ārstniecības iestāžu 
skaits 

2011. 5 5 Pašvaldības dati 

Sociālo darbinieku skaits 2011. 5 7 Pašvaldības dati 
VP3 – Darba vietu radīšana 

Iedzīvotāju skaits 2011. 3655 3500 Pašvaldības dati 
Nodarbināto skaits 2010. 1157 1200 Valsts ieņēmumu dienests 
Bezdarba līmenis 

2011. 29,0% 20% 
Nodarbinātības valsts 
aģentūra 

Trūcīgo personu skaits 2011. 579 450 Pašvaldības dati 
VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana 

Ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits 

2011. 122 130 Valsts ieņēmumu dienests  

Teritorijas attīstības 
indekss 

2010. -1,594 -1,4 
Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra 

Noslēgto sadarbības 2010. 1 3 Pašvaldības dati 



Zilupes novada attīstības programma 2012. -2018. gadam 

78 

Zilupes novada pašvaldība  

līgumu skaits ar citām 
pašvaldībām 

VP5 – Infrastruktūras attīstība 
Ceļu segums uz 
pašvaldības ceļiem un 
ielām: 
Asfaltētās 
Grantētās 
Bez seguma 

2011. 

 
 
 

0,53% 
64,75% 
34,72% 

 
 
 

1,0% 
75,0% 
24,0% 

Pašvaldības dati 

Centralizētās 
ūdensapgādes patērētāju 
skaits 

2011. 1870 1800 Pašvaldības dati 

Centralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
patērētāju skaits 

2011. 1700 1650 Pašvaldības dati 

Loģistikas termināli 2011. 1 2 Pašvaldības dati 
Tūrisma naktsmītņu 
skaits 

2011. 1 2 Pašvaldības dati 

VP6 – Uz vietējiem dabas resursiem balstītu tautsaimniecību nozaru attīstība 
Kokapstrādes uzņēmumi  2011. 1 2 Pašvaldības dati 
Alternatīvā kurināmā 
ražošanas uzņēmumi 

2011. 0 2 Pašvaldības dati 

Karjeru izstrādes 
uzņēmumi  

2011. 0 1 Pašvaldības dati 

Tūrisma pakalpojuma 
sniedzēju skaits 

2011. 1 3 Pašvaldības dati 

VP7 – Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu saglabāšana 
Ezeru skaits, kuros notiek 
zivju resursu atjaunošana 

2011. 0 1 Pašvaldības dati 

Tūrisma maršrutu izveide 2011. 1 2 Pašvaldības dati 
Informācijas stendu skaits 
pie kultūrvēsturiskajiem 
pieminekļiem 

2011. 0 2 Pašvaldības dati 

1.5. Rīcības virzieni un risināmie uzdevumi 

Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanai. Rīcības virzienu īstenošanai ir noteikti vidējā termiņā risināmie uzdevumi, kas ir 
iniciatīvu un rīcību kopums. 

Vidēja termiņa priorit āte Rīcības virzieni (RV) Uzdevumi (U) 

VP1 – Izglītības iestāžu 
modernizēšana un 

sakārtošana 

RV1.1. Izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
sakārtošana 

U1.1.1. Izstrādāt izglītības iestāžu, kā arī to 
pieguļošās infrastruktūras (sporta laukumu, 
rotaļu laukumu) attīstības un rekonstrukcijas 
plānu atbilstoši katras izglītības iestādes 
vajadzībām 
U1.1.2. Nodrošināt izglītības iestāžu, kā arī 
to pieguļošās infrastruktūras attīstības un 
rekonstrukcijas plāna realizāciju 

RV1.2. Interešu 
izglītības, kā arī 

U1.2.1. Pilnveidot izglītības iestāžu interešu 
izglītības programmas un celt  pedagogu 
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mūžizglītības attīstība 
un pilnveidošana 

profesionalitāti 
U1.2.2. Pilnveidot aprīkojumu interešu 
izglītības programmu nodrošināšanai 
U1.2.3. Izvērtēt iespējas izmantot interešu 
izglītības bāzi  mūžizglītības  un interešu 
aktivitāšu nodrošināšanai iedzīvotājiem 

VP2 – Sociālās un veselības 
infrastruktūras sakārtošana 

RV2.1. Veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana 

U2.1.1. Nodrošināt sporta infrastruktūru 
attīstību 
U2.1.2. Veicināt bērnu fiziskās aktivitātes 
U2.1.3. Modernizēt veselības aprūpes 
infrastruktūru 

RV2.2. Sociālo 
pakalpojumu 
pilnveidošana 

U2.2.1. Nodrošināt regulāru sociālās aprūpes 
un institūciju darbinieku profesionālo 
apmācību organizēšanu 
U2.2.2. Pilnveidot sociālās sfēras pasākumus 

VP3 – Darba vietu radīšana  

RV3.1. Sadarbības 
veicināšana ar novada 
uzņēmējiem 

U3.1.1.Sniegt palīdzību biznesa ideju 
realizēšanai, piedaloties dažādos pasākumos 
U3.1.2.Organizēt seminārus, pieaicinot 
uzņēmējus un dažādus speciālistus 

RV3.2. Tūrisma 
attīstība 

U3.2.1. Piesaistīt investīcijas tūrisma objektu 
izveidei 
U3.2.2. Izveidot jaunus tūrisma produktus 

VP4 – Efektīvas pārvaldes 
nodrošināšana 

RV4.1. Pašvaldības 
iekšējās un ārējā 
informācijas aprites 
uzlabošana 

U4.1.1. Pilnveidot un regulāri aktualizēt 
pašvaldības mājas lapu 
U4.1.2. Nodrošināt regulāru lietvedības, 
arhīvu sistēmas un dokumentu aprites 
procesu starp pašvaldības struktūrvienībām 
un pagastu pārvaldēm 

RV 4.2. Pašvaldības 
kapacitātes 
paaugstināšana un 
efektivitātes uzlabošana 

U 4.2.1. Apmācības projektu izstrādē, 
plānošanā un realizācijā pašvaldības 
darbiniekiem 
U 4.2.2. Piesaistīt kvalificētus darbiniekus 
pašvaldības iestādēs 

VP5 – Infrastruktūras 
attīstība 

RV5.1. Ceļu 
infrastruktūras attīstība 

U5.1.1. Uzlabot un atjaunot ielu un ceļu 
tehnisko stāvokli 
U5.1.2. Uzlabot satiksmes drošību 

RV5.2. 
Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 

U5.2.1. Sakārtot un attīstīt ūdenssaimniecības 
sistēmas  
U5.2.2.Nodrošināt kanalizācijas sistēmu 
darbību 

RV5.3. Komunālās 
saimniecības materiāli 
tehniskās bāzes 
pilnveidošana 

U5.3.1. Atjaunot un sakārtot komunālās 
saimniecības materiāli tehnisko bāzi 

VP6 – Uz vietējo dabas 
resursu balstītu 
tautsaimniecību nozaru 
attīstība 

RV6.1.Veicināt dabas 
resursu izpēti 

U6.1.1. Laicīgi sniegt informāciju un izziņas 
par novadā esošajām atradnēm 
U6.1.2. Sadarboties ar valsts iestādēm dabas 
resursu izpētē 

RV6.2. Atbalstīt 
lauksaimniekus 

U6.2.1.Sadarbībā ar lauku speciālistu 
organizēt dažādus kursu un seminārus 
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U6.2.2. Palīdzēt projektu pieteikumu 
gatavošanā 

VP7 – Novada 
kultūrvēsturisko un dabas 
resursu saglabāšana 

RV7.1. 
Kultūrvēsturiskā 
mantojama saglabāšana 
un attīstība 

U7.1.1.Sakārtot kultūrvēsturiskos objektus 

U7.1.2.Labiekārtot kapsētas 

RV7.2. Dabas resursu 
saglabāšana 

U7.2.1.Ezeru tīrīšana un zivju resursu 
atjaunošana 
U7.2.2. Nodrošināt novadu parku, aktīvās 
atpūtas zonu ierīkošanu un sakārtošanu 

 

Rīcības plāns ir izstrādāts laika periodam no 2012. līdz 2018.gadam. Tas ir Attīstības 
programmas 1.pielikums. Investīciju plāns ir izstrādāts laika periodam no 2012. līdz 
2018.gadam. Tas ir Attīstības programmas 2. pielikums.  

Gan Rīcības plānu, gan Investīciju plānu novada dome ir tiesīga aktualizēt Attīstības 
programmas darbības laikā, ņemot vērā tā izpildes progresu un apstiprināto ikgadējo pašvaldības 
budžetu. 
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2.Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība 

Šajā nodaļā apskatīti citu līmeņu plānošanas dokumenti un katra dokumenta svarīgākie 
nosacījumi un ieteikumi, kas jāņem vērā pie Zilupes novada attīstības programmas izstrādes, kā 
arī pašvaldību, kas robežojas ar Zilupes novada administratīvo teritoriju, plānošanas dokumenti. 

2.1.Eiropas līmeņa plānošanas dokumenti 

Vadlīnijas Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskajai attīstībai 

2000.gada 7. un 8.septembrī Hannoverē CEMAT 12.sesija akceptēja šos vispārējos 
ilgtspējīgas telpiskās plānošanas principus visai Eiropai. Tas ir rekomendējošs politikas 
pamatdokuments, kurā ir saskaņota stratēģija un kopīgas vadlīnijas Eiropas kontinenta integrētai 
un reģionāli l īdzsvarotai attīstībai.  

Eiropas Padomes teritorijas ilgtspējīgas telpiskās attīstības politikas izstrādei ir jābalstās 
uz šādiem reģionāli sabalansētākas attīstības principiem:  

Teritoriālās kohēzijas veicināšana, uzlabojot sabalansētāku reģionu sociālo un 
ekonomisko attīstību un konkurētspēju; 

No pilsētu funkciju izrietošas attīstības veicināšana un saiknes uzlabošana starp pilsētām 
un laukiem;  

1) Sabalansētākas sasniedzamības veicināšana;  
2) Informācijas un zināšanu pieejamības attīstība;  
3) Vides kaitējumu mazināšana;  
4) Dabas resursu un dabas mantojuma uzlabošana un aizsardzība;  
5) Kultūras mantojuma uzlabošana kā attīstības faktors;  
6) Enerģijas resursu attīstība, ievērojot drošību;  
7) Augstas kvalitātes, ilgtspējīga tūrisma veicināšana;  
8) Dabas katastrofu ietekmes ierobežošana.  

Baltijas jūras reģiona padomes Telpiskās attīstības rīcības programma (VASAB 2010+) 

Rīcības programma tika apstiprināta 2001.gada 21.septembrī Vismārā, Baltijas jūras 
reģiona valstu par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru piektajā konferencē.  

VASAB vīzija:  

1. Pērles – starptautiskas nozīmes pilsētu tīkls; 
2. Stīgas – Efektīvas un ilgtspējīgas saites starp pilsētām; 
3. Laukumi – dinamismu un dzīves kvalitāti veicinošas jomas; 
4. Sistēma – visaptveroša telpiskā plānošana darbībā.  

Zilupes novads, izveidots no 4 atsevišķām teritoriālām vienībām, kuras līdz reģionālās 
reformas īstenošanai attīstījās nevienmērīgi, tādēļ, strādājot pie novada attīstības programmas, 
jāņem vērā novada teritoriālo vienību līdzšinējā attīstība un perspektīvā jāplāno līdzsvarota, 
vienmērīga visas teritorijas attīstība, izvērtējot katras teritorijas priekšrocības.  
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2.2.Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS) 

Stratēģija parāda valsts un sabiedrības tālākos uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi –
līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām 
pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot arvien jaunās iespējās.  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 2030.gadam 
Latvija neizbēgami pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiņas. Tieši šie 
globālie procesi un ar tiem saistītie izaicinājumi kalpoja par izejas punktu stratēģijas izstrādē:  

1) demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās;  
2) globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība;  
3) darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām;  
4) klimata pārmaiņas;  
5) augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība;  
6) bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves vides apdraudētība;  
7) demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu 

attīstība;  
8) globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums; 
9) urbanizācija, aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās.  

 

2.1. att. Latvijas ilgtspēj īgas attīstības stratēģijas priorit ātes 
Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
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Nacionālais attīstības plāns  

Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas 
plānošanas dokuments, kurā analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteikti reģionālās 
attīstības mērķi un prioritātes, atbalsta pasākumi noteikto mērķu īstenošanai un izpildei 
nepieciešamie finanšu līdzekļi. 

Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam ir plānošanas dokuments, kas nosaka 
Latvija galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos uzdevumus ceļā 
uz tālāk mērķi.  

Nacionālā attīstības plāna stratēģiskais mērķis: Izglītība un zināšanas tautsaimniecības 
izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai.  

2.1.tabula 

Zilupes novada attīstības programmas prioritāšu atbilstība Nacionālajam attīstības 
plānam un Latgales programmas prioritātēm 

Nacionālais attīstības 
plāns 2007 - 2013 

Latgales programma 
2010 - 2017 

Zilupes novada attīstības 
programma 2012. – 2018. 

Prioritāte 
Stratēģiskais virziens 

(Ilgtermiņa prioritātes) 
Ilgtermiņa prioritāte 

Izglītots un radošs cilvēks Prasmes  IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība 

Uzņēmumu tehnoloģiskā 
izcilība un elastība 

Efektīvi uzņēmumi 

Savienojumi  

Gudra pārvaldība 

IP2 Ekonomikas attīstība 

IP3 Ilgtspējīga attīstība 

Zinātnes un pēctecības 
attīstība 

Prasmes  IP1 Izglītota, saliedēta sabiedrība 

Nacionālajā attīstības plānā ir definēti astoņi valsts izaugsmes priekšnosacījumi: 

1) Izaugsme reģionos – Zilupes novads ir Latgales pašvaldībā, kur ļoti nepieciešams ir 
atbalsts valstiskā līmenī, lai veicinātu novada attīstību; 

2)  Iekļaujošs un noturošs darba tirgus – novada attīstības programmā tiek plānota 
ekonomikas attīstība, tiek atbalstīti ražotāji, kas izmanto vietējos resursus; 

3) Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā – šis priekšnosacījums ir svarīgs ikvienas 
pašvaldības attīstībai, jo bez izglītotiem, strādīgiem, mērķtiecīgiem cilvēkiem 
novads nevar pastāvēt; 

4)  Droša, pilsoniska un saliedēta sabiedrība ir priekšnoteikums, kas svarīgs ikvienas 
tautas pastāvēšanai; 

5)  Moderna infrastruktūra un pakalpojumi ir ļoti svarīgs priekšnoteikums novada 
attīstībai, bez tā nav iedomājama uzņēmējdarbības attīstība; 

6) Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija ir priekšnoteikums, kas svarīgs valstiskā 
līmenī; 

7) Pieejams mājoklis un sakopta dzīves telpa – šis ir svarīgs priekšnoteikums, lai veidotos 
reģiona demogrāfiskā izaugsme; 
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8)  Laba pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas nodrošinājums – priekšnoteikums, 
kas garantē pašvaldības attīstību.  

2.3.Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti 

Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp 
nacionāla un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem. 

Izstrādājot Zilupes novada attīstības programmu, tika izvērtēti Latgales plānošanas 
reģionā spēkā esošie plānošanas dokumenti.  

2.2.tabula 

Zilupes novada attīstības programmas atbilstība Latgales programmai 

Latgales programma 2010 – 2017 
Zilupes novada attīstības programma 

2012. – 2018. 
Vidēja termiņa prioritātes 

Veicināt negatīvo demogrāfisko un migrācija 
procesu apturēšanu un saglabāšanu vismaz 
320 tūkstošu iedzīvotāju skaitu reģionā 

VP2 – Sociālās un veselības infrastruktūras 
sakārtošana 

Palielināt privātā sektora īpatsvaru 
pievienotās vērtības radīšanā reģionā līdz 76 
% un palielināt augstas pievienotās vērtības 
īpatsvaru 

VP3 - Darba vietu radīšana 
VP4 – Efektīvas pārvaldes nodrošināšana 
VP6 - Uz vietējo dabas resursu balstītu 
tautsaimniecību nozaru attīstība  

Paaugstināt iedzīvotāju ienākumus reģionā, 
sasniedzot 40 % no ES vidējās bruto darba 
samaksas līmeņa 

VP3 - Darba vietu radīšana 
VP6 - Uz vietējiem dabas resursiem balstītu 
tautsaimniecību nozaru attīstība  
 

Darbības programmas – Rīcības virzieni 

Latgale ID (programma uzņēmējdarbības 
atbalstam) 

RV3.1. Sadarbības veicināšana ar novada 
uzņēmējiem 
RV6.2. Atbalstīt lauksaimniekus 

Latgale ID: Inkubatoru tīkls 
RV3.1. Sadarbības veicināšana ar novada 
uzņēmējiem 

Latgale ID: Sociālā uzņēmējdarbība 
RV3.1. Sadarbības veicināšana ar novada 
uzņēmējiem 

Savienojumi (Transporta un sakaru 
programma) 

RV4.1. Pašvaldības iekšējās un ārējā informācijas 
aprites uzlabošana 
RV5.1. Ceļu infrastruktūras attīstība 

Savienojumi: Latgales informatīvā telpa 
RV 4.2. Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana 
un efektivitātes uzlabošana 

Novadu programma 
RV 4.2. Pašvaldības kapacitātes paaugstināšana 
un efektivitātes uzlabošana 

Skola + 

RV1.1. Izglītības iestāžu infrastruktūras 
sakārtošana 
RV1.2. Interešu izglītības, kā arī mūžizglītības 
attīstība un pilnveidošana 

Sociāli atbildīgā Latgale  RV2.2. Sociālo pakalpojumu pilnveidošana 
Ezeri (tūrisma un dabas programma) RV3.2. Tūrisma attīstība 
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RV7.2. Dabas resursu saglabāšana 

Zaļā enerģija (nākotnes zināšanu 
programma) 

RV6.1.Veicināt dabas resursu izpēti 
RV7.2. Dabas resursu saglabāšana 

2.4.Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti 

Zilupes novadā ir 4 vietējās pašvaldības. Visās novada vietējās pašvaldībās ir izstrādāti 
plānošanas dokumenti: attīstības programmas un teritorijas plānojumi.  

Zilupes novads kā jauna administratīvā vienība tika izveidota un sāka savu darbību 
2009.gada 1.jūlij ā. (2002.gadā Zilupes pilsēta apvienojās ar Zaļesjes pagastu, izveidojot Zilupes 
novadu.) 

2009.gada septembra Zilupes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 9 „”Par 
teritorijas plānojumiem” apstiprināšanu”.  

Zilupes novada teritorijas plānojums, sastāv no:  

1) Zilupes novada teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Zilupes novada domes 
27.07.2006. (prot.Nr.11., 1.§) saistošajiem noteikumiem „Zilupes novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

2) Lauderu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Lauderu pagasta domes 
27.05.2008. (prot.Nr.6., 1.§) saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Lauderu pagasta teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

3) Pasienes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Pasienes pagasta domes 
14.12.2006.. (prot.Nr.12., 1.§) saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Pasienes pagasta 
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Apskatot spēkā esošās Zilupes novada pilsētas un pagastu attīstības programmas tiek 
secināts, ka vēl joprojām aktuāla joma ir ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana novada 
apdzīvotajā vietās un ceļu infrastruktūras sakārtošana, aktuāli ir demogrāfiskās situācijas 
jautājumi.  

2.5.Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti 

Zilupes novads robežojas ar bijušā Ludzas rajona Ludzas novadu un bijušā Krāslavas 
rajona Dagdas novadu.  

Ludzas novadam ar 2009.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.3  ”Par Ludzas 
novada teritorijas plānojumu” ir apstiprināti novada administratīvo teritoriju teritorijas 
plānojumi. Ar 2009.gada 22.oktobra lēmumu tika uzsākta Ludzas novada Attīstības programmas 
izstrāde, kas tika pabeigta šī gada pavasarī un 2011.gada 10.maija domes sēdē tika apstiprināta. 
Ar 2011.gada 27.janvāra lēmumu ir uzsākta jauna Teritorijas plānojuma izstrāde. Dokuments ir 
izstrādes stadijā.  

Dagdas novadam ar 2003.gada 23.septembra sasitošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Dagdas 
novada teritorijas plānojumu” ir apstiprināti novada administratīvo teritoriju teritorijas 
plānojumi. Ar 2011.gada 26.janvāra lēmumu tika uzsākta Dagdas novada Attīstības programmas 
izstrāde, kas tiks pabeigta 2012.gada decembrī. Ar 2011.gada 26.janvāra lēmumu ir uzsākta 
jauna Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrāde. Dokuments ir izstrādes stadijā. 
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 Plānojot Zilupes novada attīstību, tiek ņemti vērā kaimiņu pašvaldību plānošanas 
dokumenti un kopīgās interešu teritorijas ar pašvaldībām. Pie kopīgo interešu teritorijām ir jāmin 
– dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas, to aizsargjoslas, mežu un lauksaimnieciskās teritorijas, 
kā arī virszemes ūdens objekti, kā arī ceļu inženierinfrastruktūra.  
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3.Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

Sabiedrības līdzdalības kārtību Attīstības programmas izstrādes procesā nosaka Ministru 
kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”. Noteikumi paredz sadarbības pārstāvju līdzdalību dažādos attīstības programmas 
izstrādes posmos, piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iesaistoties darba grupās, vai arī 
attīstības programmas izstrādes laikā par to paužot savu viedokli (mutvārdos, rakstiski). 

Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli Zilupes novada attīstības 
programmas 2012. – 2018.gadam izstrādē, tika veikti sekojoši pasākumi:  

1) Zilupes novada mājas lapā www.zilupe.lv un laikrakstā „Ludzas zeme” tika ievietots 
paziņojums par Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādes 
uzsākšanu;  

2) Zilupes novada iedzīvotāju aptaujas veikšana. Aptaujas mērķis – radīt iespēju novada 
iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par Zilupes novada attīstības perspektīvām, 
apmierinātību ar esošajiem pakalpojumiem un citiem iedzīvotājus interesējošiem 
jautājumiem. 

Aptaujās rezultātā tika iegūta informācija no 44 respondenta, kas tika ņemta vērā nosakot 
Zilupes novada nākotnes attīstības prioritātes, kā arī plānojot turpmākos projektus. Iedzīvotāju 
aptaujas rezultāti tika apkopoti un publicēti pašvaldības mājas lapā. 39 % respondenti uzskata, ka 
viens no primārajiem uzlabojumiem būtu ceļu remonts. Daudzus iedzīvotājus interesē plašāka 
informācija par uzņēmējdarbību, ES līdzekļu piesaiste. Ar aptaujas apkopojumu ir iespēja 
iepazīties Zilupes novada mājas lapā www.zilupe.lv sadaļā Pašvaldība →Teritorijas plānojums.   

Ar 29.09.2011. Zilupes novada domes lēmumu Nr.9, 4§ tika apstiprināta Zilupes novada 
attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcija, kura nodota sabiedriskai apspriešanai (no 
10.10.2011. līdz 11.11.2011.), nodrošinot programmas projekta pieejamību Zilupes novada 
pašvaldības ēkā un pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv. Pēc lēmuma pieņemšanas par 
Attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, dokuments tika iesniegti 
Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. Paziņojums par Zilupes novada attīstības 
programmas 2012.- 2018.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai publicēts 
„Ludzas zemē” 2011.gada 11.oktobrī.  

2011.gada 4.novembrī notika Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 
1.redakcijas Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 12 dalībnieki – deputāti, 
izstrādātāji, pagastu pārvaldnieki un citi interesenti. Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemta 
vēstule no Alīnas Rakas – SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra” valdes locekles, 
kurā tika norādīti labojumi, kas jāveic attiecībā par sociālo un veselības pakalpojumu sniedzēju. 
Visi labojumi tika veikti. Tika saņemta vēstule no Zilupes vidusskolas pedagoģes Jeļenas 
Veligurskas, kurā norādīti labojumi, kas jāveic Izglītības sadaļā. Visi labojumi veikti.  

2011.gada 10.novembrī tika saņemts Latgales plānošanas reģiona atzinums Nr. 2-4.3/456 
Par Zilupes novada Attīstības programmas 1.redakciju.   

Attīstības programma papildināta atbilstoši atzinumam un apstiprināta tās gala redakcija 
Zilupes novada domes sēdē 2011.gada 25.novembrī.  
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Latgales plānošanas reģions ir izvērtējis Zilupes novada attīstības programmu un sniedz 
07.02.2012. pozitīvu atzinumu Nr. 2-4.3/73 „Par atzinuma sniegšanu Zilupes novada attīstības 
programmai 2012.-2018.gadam”. (9.pielikums) 
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4.Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārt ība 

Zilupes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam ir Zilupes novada pašvaldības 
apstiprināts dokuments, kurā definēta Zilupes novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie 
mērķi un prioritātes, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 
gadu periodam. Zilupes novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt īstenojot 46 
uzdevumus atbilstoši 7 izvirzītājām vidēja termiņa prioritātēm. 

Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas 
nodrošina iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas 
īstenošanas gaitā sasniegto. Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Zilupes 

novada pašvaldības Attīstības nodaļa. Zilupes novada attīstības programmas uzraudzības process 
paredz:  

1) Datu bāzes izveidi;  
2) Ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu;  
3) 3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu.  

Informācijas sistēmas izveide Zilupes novada pašvaldības nodaļa izveido uzraudzības 
rādītāju datu bāzi, kurā regulāri tiks apkopoti dati par novada attīstību raksturojošiem 
sociālekonomiskajiem rādītājiem un dati par rezultatīvajiem rādītājiem no pašvaldības 
struktūrvienībām. Datu bāzē ietver šādu informāciju par attīstības programmas uzraudzības 
rādītājiem:  

1) visi attīstības programmā noteiktie uzraudzības rādītāji (pamata datu bāze);  
2) rādītāju pašreizējā vērtība, uzsākot attīstības programmas īstenošanu;  
3) rādītāju sagaidāmā sasniedzamā vērtība, attīstības programmas īstenošanai noslēdzoties;  
4) ikgadējās rādītāju vērtības;  
5) informācijas avots.  

Pamata datu bāzē ietilpst visi tie rādītāji, kas nosaukti 1.4.sadaļā tabulā Vidējā termiņā 
sasniedzamie rezultāti. 

Ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrāde notiek sākot ar attīstības programmas spēkā 
stāšanās gadu, pamatojoties uz informācijas sistēmā apkopotajiem datiem, Attīstības nodaļa 
sagatavo ikgadējo uzraudzības ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu. Ziņojumā jāietver 
šāda attīstības programmas īstenošanas progresa analīze:  

1) veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienā;  
2) noteikto darbības (output) rādītāju izpildes progresu;  
3) konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu;  
4) secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 

rādītājus.  

Ikgadējais uzraudzības ziņojums tiks izstrādāts gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros. 

Trīs gadu uzraudzības ziņojuma izstrāde notiek ar mērķi analizēt attīstības programmas 
rādītāju sasniegumus (par visiem programmā noteiktajiem rādītājiem) trīs gadu periodā, t.sk. 
novērtējot sasniegto darbības rezultātu un politikas rezultātu ietekmi uz novada attīstības 
rādītājiem. Trīs gadu uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta attīstības programmas 
īstenošanas progresa analīze:  
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1) veiktās darbības mērķu, uzdevumu un rādītāju sasniegšanas virzienā;  
2) konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu;  
3) secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos 

rādītājus.  

Att īstības programmas trīs gadu uzraudzības ziņojuma struktūra 

Nodaļa Saturs 

Ievads  
Uzraudzības pārskata mērķis, laika periods, pārskata struktūra 
un uzraudzības ziņojums sagatavošanā iesaistītās institūcijas 

Vispārīgs Zilupes 
novada attīstības 
raksturojums 

Attīstības raksturojumu izstrādā, balstoties uz iepriekš definēto 
pamatrādītāju izmaiņu analīzi 

Attīstības programmas 
īstenošana 

Attīstības programmas īstenošanu izvērtē, balstoties uz vidēja 
termiņa prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem. Par 
katru prioritāti sniedz šādu informāciju: 

1) Rezultatīvo rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš 
plānoto saistībā ar ieguldīto finanšu apjomu; 

2) Rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas 
attīstību; 

3) Ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums; 
4) Secinājumi un priekšlikumi. 

Secinājumi  Kopējie secinājumi un secinājumi pa mērķiem un uzdevumiem 

Priekšlikumi  
Priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, rīcības plāna 
aktualizēšanai, kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanai 

Izmantotās 
informācijas avoti 

Minētie primārie informācijas avoti 

Pamatojoties uz attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam 
gadam apstiprināto budžetu, pašvaldība ik gadu aktualizē attīstības programmas Rīcības plānu un 
Investīciju plānu, kā arī lemj par attīstības programmas stratēģiskās daļas aktualizācijas 
nepieciešamību. 
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Literat ūra un inform ācijas avoti 
Normatīvie akti 

1) LR likums 19.05.1994. „Par pašvaldībām” 
2) LR likums 08.05.2008. „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 
3) LR likums 21.03.2002. „Reģionālās attīstības likums”  
4) MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 

procesā” 
5) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas „Metodiskie ieteikumi attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” 
 
Plānošanas dokumenti 

1) Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013 
2) Latgales attīstības programma 2010 – 2017 
3) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
4) Zilupes novada teritorijas plānojums 
5) Pasienes pagasta teritorijas plānojums 
6) Lauderu pagasta teritorijas plānojums  

 
Iestāžu sniegtie dati 

1) Zilupes novada domes dati 
2) Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes dati 
3) Valsts ieņēmumu dienesta dati 
4) Nodarbinātības valsts aģentūras dati 
5) Valsts zemes dienesta dati 
6) Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas dati 
7) VAS Latvijas valsts ceļu dati 
8) Dabas aizsardzības pārvaldes dati 

 
Iestāžu mājas lapas 

1) Centrālā statistikas pārvalde – www.csb.gov.lv 
2) Dabas aizsardzības pārvalde – www.dap.gov.lv 
3) Ezeru datu bāze – www.ezeri.lv 
4) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – www.pmlp.gov.lv 
5) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – www.mantojums.lv 
6) Zilupes novada mājas lapa – www.zilupe.lv  
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Pielikumi 

Pielikumu saraksts 

1. pielikums – Rīcības plāns 

2. pielikums – Investīciju plāns 

3. pielikums – Zilupes novadā esošās derīgo izrakteņu atradnes, tabulas 

4. pielikums – Zilupes novada apdzīvojuma struktūra, shēma 

5. pielikums – Zilupes novada valsts ceļi un inženiertehniskās infrastruktūras objekti, shēma 

6. pielikums – Zilupes novada kultūrvēsturiskie pieminekļi, tabula  

7. pielikums – Zilupes novada sociālā infrastruktūra, shēma 

8. pielikums – Zilupes novada kultūrvēstures un dabas objekti, shēma 

9.pielikums – Latgales plānošanas reģiona 07.02.2012. atzinums Nr. 2-4.3/73 

  


