
ROŽUPES PAGASTS 
 

Nr. p.k. Nosaukums Iedzīvotāju skaits Citi nosaukumi 
 

Vidējciemi 
 

1. Rožupe 362 Vole 

 
Mazciemi 

 
2. Druvas 29  
3. Kalvāni 45  
4. Kiulinīki 30 Kiulenieki, Kūlenieki 
5. Lāčkāji 19  
6. Lītaunīki 12 Lietavnieki 
7. Lojāni 26 Lūjāni 
8. Mālkalni 26 Molakolns, Mālakalns 
9. Molenīki 21 Mālnieki 

10. Mucinīki 38 Mucenieki 
11. Muktupāveli 1 77 Muktapauļi 
12. Rusiņi 18  
13. Rušenieki 44 Rušinīki 
14. Stikāni 21 Stykāni 
15. Švirksti 32  
16. Upīši 2 30  

 
Skrajciemi 

 
17. Babri 24  
18. Cīlauka 8 Cielauka 
19. Dzēņi 28 Dreņi 
20. Dzalbi 5  
21. Gaigalava 10  
22. Gercāni 48  
23. Guļbinski 35  
24. Jaudzemi 30 Jaunzemi 
25. Jaujas 11  
26. Jaunbirzāki 33 Jaunbērzāki 
27. Kazuļi 18  
28. Knutenīca 19 Knutanīca 
29. Kūkas 24  
30. Kūkusiliņi 36  
31. Laivacumi 21  
32. Lielojuri 34  
33. Mežancāni 17  
34. Novomisle 5  
35. Oškalnieši 9 Āžkalnieši 



36. Peiveliški 37  
37. Pētermuiža 18 Pēternieki 
38. Postalojāni 11 Pastalojāni 
39. Rubini 32 Rubeņi 
40. Rubinkolns 13 Rubeņkalns 
41. Rusinova 15  
42. Skrebeļi 8  
43. Soltumi 12 Cērminīki 
44. Sproģi 24 Sprūdži 
45. Stares 26 Stari 
46. Vilmenieši 67 Viļminīši 

 
1 Ciemā ietilpst arī dārzkopības sabiedrības „Rožupe” 
2 Ciema aptvertajā teritorijā ietilpst arī Līvānu pilsētas mājas Krasta ielā 
 
Citas apdzīvotās vietas: 
1) Aizpūre, 2) Aptaka, 3) Degļusola, 4) Dzagūzes, 5) Eņģeļi, 6) Eriņbirze, 7) 
Kazimirovka, 8) Korsikova, 9) Līpinīki, 10) Līpsaleņa, 11) Medņukolns, 12) Otrie 
Laivacumi, 13) Prīdauka, 14) Pūdusola, 15) Samuldruva, 16) Skrūzmaņi, 17) 
Stepores, 18) Tomiņi, 19) Upesmežs, 20) Vecāsala, 21) Vilcāni, 22) Zeļčenovka, 23) 
Zvirbuļovka 
 

 
 

Rožupes pagasts : [apdzīvotās vietas] //Turlajs J. 
Latvijas apdzīvotās vietas: klasifikācija, vērtēšanas 
kritēriji, ciemu saraksts, kartes . – Rīga: Jāņa sēta, 
1998. - 198.-199.lpp. 

 
 
 
Staru ciems 
Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta DDP izpildu komitejas Staru ciema DDP izpildu 
komiteja sāka darboties 1945.gada 10.septembrī. Tā bija pakļauta pagasta un apriņķa 
DDP izpildu komitejai. Staru ciema padomē tika iekļautas 11 sādžas.  
1945.gadā Staru ciema teritorijā nodibinājās pieci lauksaimniecības arteļi: "Oškalns", 
"Stars", "Jaunā dzīve", Dzimtene" un "Progress".  
1950.gadā l/a "Dzimtene", "Progress" un "Jaunā dzīve" tika apvienoti vienā l/a 
"Dzimtene".  
Sakarā ar rajona izveidošanu 1950.gada janvārī Staru ciema DDP ietilpa Līvānu 
rajonā.  
1950.gada 1.augustā Staru ciema Oškalna v.n. kolhozs, k-zs "Stars" un Pēternieku 
ciema k-zs "Tautu Draudzība" tika pavienoti vienā ar nosaukumu Oškalna v.n. 
kolhozs, kas ietilpa Līvānu rajona Pēternieku ciema DDP teritorijā.  
1954.gadā Oškalna v.n. kolhozu pievienoja pie Līvānu rajona Staru ciema.  
1959.gada decembrī Līvānu rajonu likvidēja un Staru ciema DDP pārgāja Krustpils 
rajona DDP izpildu komitejas pakļautībā.  
1959.gadā Staru ciema k-zs "Dzimtene" nomainīja nosaukumu un kļuva k-zs "Arājs"  
1962.gada janvārī Staru ciema k-zs nomainīja nosaukumu uz k-zs "Līdums".  



1962.gada decembrī Staru ciema DDP pārgāja Preiļu rajona DDP izpildu komitejas 
pakļautībā.  
1969.gadā Staru c.p. teritorijā darbojās divi kolhozi: "Līdums" un Oškalna v.n. 
kolhozs.  
1971.gada martā Staru ciema Oškalna v.n. kolhoza teritorija tika pievienota 
Pēternieku ciema DDP teritorijai un Staru ciema DDP tika likvidēta.  
 
Pēternieku ciems 
Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta DDP izpildu komitejas Pēternieku ciema DDP 
izpildu komiteja sāka darboties 1945.gada 10.septembrī.  
1949.gadā Pēternieku ciema DDP teritorijā tika izveidoti trīs lauksaimniecības arteļi: 
"Zarja", "Parīzes komūna" un "Jaunā Dubna".  
1950.gada 1.janvārī ar iedzīvotāju skaitu 1147, Pēternieku DDP tika pakļauta Līvānu 
rajona DDP izpildu komitejai.  
1950.gadā kohozi "Zarja" un "Parīzes komūna" apvienojās vienā kolhozā "Dubna".  
1954.gada decembrī Gercānu ciema DDP teritoriju pievienoja Pēternieku ciema 
padomes teritorijai. Gercānu ciema padomes teritorijā darbojās kolhozi "Darbs" un 
Malenkova v.n. kolhozs.  
Malenkova v.n. kolhozs izveidojās sekojoši: 1949.gada 28.martā kolhozs "Zelta 
grauds" izveidojās no sādžām - Švirksti, Medņukalns, Sproģi, Mālkalni, Liepnieki, 
Mālnieki un Soltumi. 1949.gada 1.aprīlī k-zs "Avots" izveidojās no sādžām - 
Mežanacāni, Degļu sala, Skrūzmaņi, Ganu sala. 1950.gada 20.jūlijā k-zi "Zelta 
grauds" un "Avots" apvienojās vienā Malenkova v.n. kolhozā.  
1954.gadā Pēternieku ciema DDP teritorijā darbojās trīs kolhozi: Malenkova v.n. 
kolhozs, kohozi "Dubna" un "Darbs".  
1957.gada 27.augustā Malenkova v.n. kolhozs tika pārdēvēts par k-zu "Druva".  
1969.gadā k-zs "Darbs" tika pievienots k-zam "Dubna".  
1971.gadā Staru ciema Oškalna v.n. kolhozu iekļāva Pēternieku c.p. teritorijā.  
1973.gada 22.decembrī Preiļu rajona Pēternieku ciema Oškalna v.n. kolhozs 
apvienojās ar kolhozu "Dubna" vienā- ar nosaukumu Oškalna v.n. kolhozs. 1973.gadā 
Pēternieku ciema padomes teritorijā darbojās divi kolhozi: Oškalna v.n. k-zs un k-zs 
"Druva" ar iedzīvotāju skaitu 1340.  
1977.gada 11.janvārī Pēternieku ciema k-zs "druva" apvienojās ar Pēternieku ciema 
Oškalna v.n. k-zu un Rožupes ciema k-zu "Rožupe" vienā - ar nosaukumu Oškalna 
v.n. k-zs un līdz 1977.gada martam bija pakļauts Pēternieku ciema DDP.  
1977.gada martā tika likvidēta Preiļu rajona Pēternieku ciema padome. Sakarā ar to 
Preiļu rajona Pēternieku ciema Oškalna v.n. k-zs tika iekļauts Rožupes ciema 
teritorijā.  
 
Rožupes ciems 
Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta DDP izpildu komitejas Rožupes ciema DDP 
izpildu komiteja sāka darboties 1945.gada 1.janvārī, kuras teritorijā ietilpa sādžas: 
Rožupe, Babri, Vilmenieši, Gulbinski, Rubeņi, Kazuļi, Vanagi, Kļavinski, Pūgaiņi, 
Egļupe un Škelteri.  
1948.gadā Rožupes ciema padomes teritorijā darbojās četri lauksaimniecības arteļi: 
"Ziedošā vārpa", "Aizupe" un "Kirovs".  
1949.gadā izveidojās vēl četri l/a: "Varonis", "1.maijs", "Rekords". un "Cīņa".  
1950.gadā no astoņiem l/a izviedojās trīs: "Latgales zieds", "Ziedošā vārpa" un 
"1.maijs".  



1954.gada 1.jīnijā Rožupes ciema padomes teritorijai tika pievienota Aizupes ciema 
padomes teritorija. Līdz 1959.gada decembrim Rožupes ciema padome bija pakļauta 
Līvānu rajona DDP izpildu komitejai.  
1960.gadā sakarā ar Līvānu rajona likvidāciju Rožupes ciema padome tika pakļauta 
Preiļu rajona DDP.  
1960.g.novembrī no Rožupes ciema padomes teritorijas atdalījās sekojošas sādžas: 
Vilcāni, Vanagi, Kļavinski, Egļupe, Pūgaiņi, Rusinova un Šķelteri.  
1960.gadā Rožupes ciema kolhoza "1.maijs" teritorija pievienojās pie Kursiešu ciema 
k-za "Vienība" teritorijas.  
1962.gada janvārī kolhozi "Ziedošā vārpa" un "Latgales zieds" apvienojās vienā k-zā 
"Rožupe".  
1965.gada 12.augustā pie Preiļu rajona Rožupes ciema padomes tika pievienota 
Kursiešu ciema teritorija.  
1966.gadā Rožupes ciema padomes teritorijā darbojās divi k-zi: "Rožupe" un 
"Vienība".  
1977.gada martā Rožupes c.p. teritorijai tika pievienota Pēternieku c.p. teritorija, bet 
k-za "Vienība" teritorija atdalīta no Rožupes c.p. teritorijas un pievienota Vanagu c.p. 
teritorijai.  
1989.gada 16.janvārī Preiļu rajona Rožupes ciema Oškalna v.n. k-zs tika pārdēvēts 
par kolhozu "Rožupe".  
1990.gada martā kolhozs "Rožupe" tika reorganizēts, kā rezultātā izveidojās divi k-zi: 
"Rožupe" un "Līvāni".  
1991.gada 19.martā Rožupes ciema padome tika pārdēvēta par Rožupes pagasta 
Tautas deputātu padomi.  
1992.gadā kolhozi tika likvidēti un to pašu teritoriju robežās tika nodibinātas paju 
sabiedrības "Rožupe" un " Dubna".  
1994.gada 9.jūnijā tika mainīts lēmējinstitūcijas nosaukums uz Preiļu rajona Rožupes 
pagasta padome.  
 
Rožupes pagasts 
Apdzīvota vieta, kas tika izveidota sociālistiskās saimniekošanas posmā, kad 
dominēja ideja par sociālistiskā dzīves veida priekšrocībām kompaktā teritorijā. Dzīvo 
22.5% pagasta iedzīvotāju.  
Šī teritorija aptver Dubnas upes labo un kreiso krastu .Dubnas labajā krastā tika 
uzceltas divas trīsstāvu mājas, divdesmit "Līvānu" tipa mājas, daudzas cita tipa mājas, 
pasts, veikali. Feimankas upes ielejā tika izveidots atpūtas centrs (kultūras nams un 
neliela estrāde). Privatizētā degvielas uzpildes stacija un graudu klēts ar noliktavu 
kompleksu (uz doto brīdi nestrādājošas) neiederas kopējā dabas ainavā. Dubnas labajā 
krastā atrodas Rožupes pamatskola, pagastmāja, bibliotēka. Pie Rožupes skolas 
atrodas piemiņas akmens komponistam Jēkabam Graubiņam.  
Sakarā ar paju sabiedrības privatizāciju šis teritorijas lielākā daļa darbspējīgo 
iedzīvotāju palika bez darba, Dubnas labajā krastā pārstāja darboties centralizētā 
apkures sistēma, radās problēmas sociālajā sfērā, jo lauku iedzīvotājiem šāds unificēts 
un vienveidīgs apbūves veids nav pieņemams.  
 
Vilmenieši 
Apdzīvotā vieta teritoriāli nošķirta, jo atrodas divu upju- Dubnas un Ošas satekā. 
Apbūve veidota salīdzinoši izklaidus, kur dzīvo 4,5% pagasta iedzīvotāju. Laba vide 
tehnisko sporta veidu attīstībai, jo šajā teritorijā atrodas bijušais kolhoza lidlauks, kas 



ir noklāts ar cieto segumu. " Vilmenieši" atrodas Rožupes pagasta ģeogrāfiskajā 
centrā.  
 
Stikāni 
Apdzīvotā vieta, kurā dzīvo 2% pagasta iedzīvotāju, atrodas tālu no pagasta centra 
Dubnas upes labajā krastā salīdzinoši tuvu Līvānu pilsētas teritorijai. Vizuāli 
pievilcīga. Apdzīvoto vietu ieskauj upe, purvs un mežs. Mežs un purvs pieder valstij, 
ko pārvalda Līvānu mežniecība. Mežs un purvs ir bagāts ar ogām un sēnēm. Laba 
vide tūrismam un atpūtai. Iedzīvotāji izmanto Līvānu pilsētas sociālo struktūru. 
Trūkumi - neregulārs nodrošinājums ar sabiedrisko transportu. Šajā teritorijā ir 
apgrūtināta ražošanas paplašināšana zemniekus saimniecībās uz brīvo zemju rēķina, 
jo visa zeme ir privatizēta.  
 
Lojāni, Kalvāni 
Apdzīvota vieta, kas atrodas Līvānu pilsētas pierobežas zonā, Dubnas krasta kreisajā 
pusē. Dzīvo 4% pagasta iedzīvotāju. Ēkas un būves izvietotas samērā blīvi, vide 
vizuāli pievilcīga. Šajā apdzīvotajā teritorijā varētu attīstīt vietējās nozīmes atpūtas 
zonu. Lauksaimniecības produkcijai ir nodrošināts vietējais pilsētas tirgus, kā arī ir 
neliels darba vietu nodrošinājums Līvānu pilsētā. Šis apdzīvotās vietas iedzīvotāji 
pārsvarā izmanto Līvānu pilsētas sociālo struktūru.  
Trūkums - nošķirtība no pagasta centra.  
 
Muktupāveli 
Šeit dzīvo 5% pagasta iedzīvotāju. Dzīvojamās ēkas izvietotas joslā starp Dubnas upi 
un lielceļu, kas rada zināmas problēmas lauksaimnieciskajā darbībā. Nodarbinātības 
līmenis vidējs, jo apdzīvotā vieta atrodas tuvu Rožupes administratīvajam centram, 
skolai. Dubnas upes ielejā atrodas 18 vasarnīcas- sakņu dārzi, kas pieder Līvānu 
pilsētas iedzīvotājiem. 
 
Kūkas, Mucenieki 
Apdzīvota vieta ceļa posmā Līvāni - Preiļi. Dzīvo 4% pagasta iedzīvotāju. Pēdējos 
sociālistiskās saimniekošanas gados šajā vietā sāka veidot kolhoza "Līvāni" 
administratīvo centru, kā rezultātā tika uzceltas sešas Līvānu tipa mājas. Atjaunojot 
tiesības uz īpašumu un brīvās zemes iegūstot īpašumā, uz privatizētās tehnikas bāzes, 
šīs apdzīvotās vietas iedzīvotāji veido savu saimniecisko darbību. Priekšrocības -laba 
satiksme ar rajona pilsētām- Preiļi, Līvāni. Līvānus šķērso dzelzceļš Daugavpils- 
Rīga.  
Trūkumi - sakarā ar blīvo apbūvi zemniekiem nav iespējas paplašināt saimniecības 
teritorijas, kas ierobežo daudzas saimnieciskās aktivitātes un uzņēmējdarbību.  
 
 
 


