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IEVADS 

Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta 2007.gada 31.janvārī., 

pamatojoties uz pagasta padomes lēmumu Nr.19. Plānojums izstrādāts Šķeltovas pagasta 
padomei sadarbojoties ar konsultāciju uzľēmumu „Grupa93”, sagatavots atbilstoši Teritorijas 
plānošanas likuma (22.05.2002.) un Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 
883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām, pamatojoties uz 
Šķeltovas pagasta iepriekšējiem plānošanas dokumentiem, ľemot vērā valsts institūciju 
(Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, VKPAI, LR VZD Dienvidlatgales reģionālās 
nodaļas, , LR VUGD Krāslavas nodaļas, Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes, SVA Jēkabpils filiāles, Krāslavas rajona padomes, AS “Latvenergo” filiāles, SIA 
“Lattelecom”, u.c.) sniegtos nosacījumus un augstāka plānošanas līmeľa plānošanas 
dokumentus, ievērojot zemes izmantošanas un lietošanas, vides aizsardzības u.c. normatīvajos 
aktos noteiktās prasības. 

Šķeltovas  pagasta teritorijas plānojumā ietilpst: 

 I daļa Paskaidrojuma raksts  sniedz priekšstatu par teritorijas pašreizējās 
izmantošanu un teritorijas attīstības priekšnoteikumiem, teritorijas attīstības mērķiem 
un virzieniem, kā arī teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 

 II daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi- juridiski noformulētas 
prasības teritorijas izmantošanai, zemes vienībām un būvēm saskaľā ar teritorijas 
plānojumu, ir saistoši visiem zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem. 

 III Grafiskā daļa sagatavota, izmantojot VZD Latgales reģionālās nodaļas 
sagatavoto informāciju, atbilstoši vienkāršotās valsts topogrāfiskās kartes saturam un 
specifikācijai, veidotas uz ortofoto pamatnes, piesaistītas koordinātu sistēmai LKS-
92, digitāla (dgn formātā) un analogā versijā. Kartogrāfiskais materiāls visai pagasta 
teritorijai mērogā 1:10 000 (1 cm uz kartes - 100 m dabā), Šķeltovas ciems- mērogā 
1:5000 (1cm uz kartes- 50 m dabā). Grafiskajā daļā atspoguļota teritorijas esošā 
izmantošana un teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana. 

 IV daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi - plānojuma izstrādes 
dokumentācija (darba uzdevums, valsts institūciju sniegtie nosacījumi un atzinumi, 
publikācijas presē (laikraksti “Latvijas Vēstnesis”, Krāslavas rajona laikrakstā 
„Ezerzeme”), teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas gaitas apraksts u.c. 
plānošanas procesu raksturojoši materiāli). Plānojuma izstrādes laikā tika organizētas 
daudzveidīgas sabiedrības informēšanas un viedokļu izzināšanas aktivitātes ar mērķi 
veicināt reālu sabiedrības iesaisti un nodrošināt daţādu sabiedrības grupu interešu 
pārstāvniecību teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumos. 

 
Teritorijas plānojuma juridiskais statuss un pielietojums  

Teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats Šķeltovas pagasta teritorijas izmantošanai 
turpmākajiem 12 gadiem (līdz 2019 . gadam) un nosaka teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu un izmantošanas nosacījumus (aprobežojumus).  

 

Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus un uzsākot jebkuru 
zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robeţu pārkārtošanu, būvprojektēšanu un 
būvniecību (arī esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, inţenierkomunikāciju, 
ceļu un tiltu būvniecību), teritorijas labiekārtošanu, rekultivāciju, meliorāciju, zemes 
transformāciju (pārveidošanu), zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību 
Šķeltovas pagasta teritorijā. 

Plānojums tiek pārskatīts šādos gadījumos: 
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1. tiek ievēlēta jauna pašvaldība; 
2. ir stājies spēkā rajona plānojums, reģiona vai nacionālais plānojums; 
3. beidzies šī teritorijas plānojuma darbības laiks; 
4. pēc nepieciešamības, mainoties teritorijas attīstības mērķiem, priekšnoteikumiem un 

situācijai.  
 

Nepieciešamības gadījumā teritorijas plānojumā ir izdarāmi grozījumi. Ierosināt grozījumus ir 
tiesības Šķeltovas pagasta padomei, fiziskām personām un juridiskām personām, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. Grozījumu ierosinājumi ir jāpamato, izmaiľu procesam jābūt 
atklātam, ietverot sabiedrisko apspriešanu, ievērojot normatīvos aktu nosacījumus, tostarp 
teritorijas plānošanas procesuālo kārtību. Izmaiľas, kuras nav būtiskas un nemaina plānojumā 
noteikto teritoriju izmantošanas pamatveidu, ir uzskatāmas par teritorijas plānojuma 
precizējumiem. 

 
Teritorijas plānojuma izstrādes pamatprincipi 
Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma risinājumi izstrādāti, balstoties uz vairākiem teritorijas 
attīstības pamatprincipiem: 

 

Ilgtspējīgas attīstības princips- Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma izstrādē galvenā 
uzmanība vērsta uz dabas vides un saimnieciskās darbības sabalansētu attīstību.  

 

Interešu saskaņotības princips- teritorijas plānojums izstrādāts, ievērojot zemes izmantošanas 
un lietošanas, vides aizsardzības u.c. normatīvajos aktos noteiktās prasības, ľemot vērā esošās 
nacionālās programmas un nozaru attīstības plānus, valsts institūciju sniegtos nosacījumus, un 
līdzsvarojot pašvaldības, uzľēmēju un iedzīvotāju paustos viedokļus. 

 

Nepārtrauktības un pēctecības princips - teritorijas plānojums izstrādāts, ľemot vērā 
Šķeltovas pagasta teritorijas zemes ierīcības materiālus, meliorācijas plānus, meţu ierīcības 
plānus, daţādos projektos, izpētes darbos un plānos paustos secinājumus un ieteikumus 
teritorijas izmantošanai.  

 

Atklātības un sabiedrības līdzdalības princips - plānojuma izstrādes laikā, sākot ar tā 
uzsākšanu, tiek nodrošināta iedzīvotāju informēšana un dotas iespējas izteikt savus 

viedokļus un priekšlikumus. 
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PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA 

Nacionālais līmenis 
Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts pirms Nacionālā plānojuma spēkā stāšanās 
spēkā. Šķeltovas pagastu neskar līdz šim izstrādātā Nacionālā plānojuma saistošā daļa

1
 par 

nacionālās nozīmes īpaši vērtīgajām lauksaimniecības zemēm.  
 
Maz iespējams, ka arī citas nacionālā plānojuma daļas varētu skart Šķeltovas pagastu, līdz ar 
to pie nacionālā plānojuma stāšanās spēkā, Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumu nebūs 
jāpārskata. 

 

1. tabula 
Nacionālā plānojuma iespējamā saistība ar Šķeltovas pagasta teritoriju 

Izstrādājamās nacionālā plānojuma daļas Šķeltovas pagasts 
Valsts zemes dzīļu nogabali, derīgo izrakteľu un atradľu 
teritorijas; 

Nav 

Valsts nozīmes infrastruktūras objekti un tīkli; Valsts nozīmes 1. šķiras autoceļš P62 
Valsts nozīmes 2. šķiras-  

Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība; Atbilstoši valsts teritorijas 
apdzīvojumu struktūras noteikumu 
projektā noteiktajai kārtībai, 
Šķeltovas ciems ir noteikts kā  
vietējas nozīmes centrs, kas 
nodrošina tuvākās apkārtnes 
iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamo 
pakalpojumu minimumu. 

Valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas; Dabas liegums „Čertoka ezers‟ 
Valsts nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas; Nav 

Valsts aizsardzības objekti un teritorijas; Nav 
Valsts nozīmes paaugstināta riska teritorijas (applūstošās, vēja 
un ūdens erozijas, noslīdeľu un nogruvumu apdraudētās 
teritorijas, paaugstināta pazemes ūdeľu piesārľojuma riska, 
karsta un sufozijas apvidi, ugunsbīstami un sprādzienbīstami 
objekti); 

Nav 

Valsts nozīmes rezerves teritorijas īpašiem mērķiem 
(teritorijas, kas tiek noteiktas valsts funkciju realizēšanai 
atbilstoši šodienas un nākotnes vajadzībām). 

Nav 

 

Reģiona līmenis 

 
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plāns

2
 

Vīzija 

Latgale ir Latvijas zaļākais un ekoloģiski tīrākais reģions – ar bagātiem dabas 
resursiem, skaistām ainavām un tīriem ūdeņiem  
Te saglabātas reģiona unikālās tradīcijas, bagātais dabas un kultūras mantojums, kas 

izceļ Latgales savdabību citu Latvijas reģionu vidū. 

                                                                 
1 Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr. 142“Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības 
teritorijām” 
2
 Latgales plānošanas reģiona teritorijas plāns, apstiprināts 2007. gada 3. oktobrī 
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Reģionā nav atpalikušu un neapdzīvotu nomaļu, arī visattālākās pierobežas teritorijas 

ir integrētas valsts sociālajā, kultūras un politiskajā dzīvē. 
Latgales lauki ir ekonomiski vitāli, ar labi attīstītu un daudzveidīgu saimniecisko 

dzīvi. 

 
Latgales plānošanas reģionā nosakāmi šādi apdzīvoto centru līmeľi- atvērtās telpas 

apdzīvotās vietas, vietējas nozīmes centri, novada nozīmes centri, reģionālas nozīmes 
centri, nacionālas nozīmes centri.  

 
Šķeltovas ciems atbilsts „vietējas nozīmes centra” raksturojam, t.i., ciemi, kuru 
funkcijas un apkalpes zonas nozīmīgas vairākām pašvaldībām. Reģiona teritorijas 

plānojumā tās nenosaka, jo tas ir rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu 
uzdevums, kas jābalsta uz visu apdzīvoto vietu potenciāla izvērtējumu, rajona 

administratīvās reformas izpētes materiāliem un projektiem. 
 
 

Reģiona plānojums nosaka, ka lauku apdzīvotās vietas – ciemi nākotnē jāveido kā 
vietējās ekonomiskās attīstības atbalsta centri. Atkarībā no to līmeľa, tajos 

jānodrošina atbilstoši pakalpojumi un funkcijas. 
 
Ciemu apbūves teritoriju attīstība un plānošana jāveic, ievērojot šādus nosacījumus: 

 jānodrošina visas apbūves teritorijas ar nepieciešamajām, normatīvajos 
aktos noteiktajām inţenierkomunikācijām, 

 jāparedz ielu un ceļu tīkls ar normatīviem atbilstošiem parametriem, 

 ciemu teritorijās jaunapbūvējamā zemesgabala minimālā platība ir 2500 

m2, 

 jāparedz teritorijas sabiedriskiem un apkalpes objektiem. 

 

Viensētu un to grupu pastāvēšana reģiona plānojumā atbalstīta, lai tiktu saglabāts 

tradicionālais lauku apdzīvojuma veids, veicināta vienmērīga lauku apdzīvotība, 
saglabāta kultūrainava un tradīcijas. Viensētu loma palielināsies, attīstoties lauku 
tūrismam, tāpat arī to izmantošana par brīvdienu un vasaras mājokli pilsētniekiem. 

 
Latgales reģiona teritorija plāns nosaka, ka rajonu un vietējo pašvaldību plānojumos 

jānosaka ierobeţojumi meţa zemju transformācijai un sadalīšanai, pieľemot, ka 
minimālā nesadalāmā zemesgabala platība ir ne mazāka par 2 ha. 
 

Autoceļš P62 Preiļi-Aglona-Krāslava uzlabos Aglonas sasniedzamību no 
starptautiskas nozīmes maģistrālēm un veicinās tūrisma attīstību, ľemot vērā Aglonas 

kā Baltijas nozīmes garīgā un reliģiskā centra lomu 
 
Reģiona plānojums paredz izveidot autoceļu P62 kā ainavu ceļu, lai saglabātu 

Latgales raksturīgās kultūrainavas un veicinātu tūrisma attīstību. Tam būs 
piemērojami īpaši nosacījumi, piemēram, šajos posmos, veicot ceļu rekonstrukciju un 

nodrošinot kvalitatīvu segumu, vienlaicīgi saglabājams ceļa raksturs, ainava un 
izteiksmīgums. 
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Reģiona teritorijas plānojums paredz attīstīt Latgalē augstas kvalitātes tūrisma 

infrastruktūru, pilnvērtīgi izmantojot labvēlīgos dabas apstākļus, skaistās ainavas, 
dabas resursus un unikālo kultūras mantojumu. 

 
Šķeltovas pagasts iekļauts tūrisma attīstības teritorijā- Ezerzeme. Reģiona 

plānojums paredz, ka tūrisma attīstībai jāturpinās saskaľoti ar dabas aizsardzību, 

veidojot jaunu lauku teritoriju attīstības politiku un veicinot uzľēmējdarbību. Reģiona 
plānojums atbalsta šajā teritorijā arī maza mēroga lauksaimniecības, zvejniecības, 

zivsaimniecības, amatniecības un daţādu pakalpojumu uzľēmumu veidošanu. Tas arī 
ievērojami daţādos un paplašinās tūrisma produktu klāstu.  
Kultūrainavu uzturēšana un saglabāšana pieļauj arī tradicionālās saimnieciskās 

darbības turpināšanu, tikai mūsdienīgā izpratnē un tehniskajā līmenī. 
 

1. attēls 
Latgales reģiona vēlamā atvērtās telpas struktūra

3
 

 
 

o Ezerzemē jāsaglabā ainavu daudzveidība un tās mozaīkveida raksturs, ko 

veido daudzie ezeri, pakalni, meţi, pļavas un lauki.  
o Jāuztur un jāattīsta mazo upju un strautu tīkls, kas savieno lielās ezeru 

sistēmas, piedāvājot daudzveidīgas iespējas tūrismam un atpūtai uz ūdeľiem.  

o Tūrisma attīstībai jāturpinās saskaľoti ar dabas un ūdeľu aizsardzību, īpašu 
vērību veltot pasākumiem ūdeľu augstas kvalitātes saglabāšanai un 

uzturēšanai. 
o Veidojot jaunu lauku attīstības politiku un veicinot raţošanas aktivitātes, 

jāsaskaľo dabas aizsardzības un ekonomiskās intereses. Jāatbalsta maza 

mēroga lauksaimniecības, zivsaimniecības un amatniecības uzľēmumi, 
iesaistot tos tūrisma pakalpojumu infrastruktūrā.  

o Jāīsteno saskaľota zemes izmantošanas politika, lai izvairītos no kultūras, 
ainavu un dabas vērtību zaudēšanas un degradēšanas neapdomātu un 
tuvredzīgu darbību dēļ.  

                                                                 
3
 Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projekts  
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o Lai uzturētu un saglabātu kultūrainavas, jāveicina tradicionālās saimnieciskās 

darbības veidu attīstība mūsdienu izpratnē un tehniskajā līmenī. 
o Pašvaldību plānojumos jāparedz teritorijas kempingu, atpūtas kompleksu u.c. 

tūrisma infrastruktūras elementu izvietošanai. 
 

Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns  

„Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns” ir viens no Latvijas- Zviedrijas kopīgi 

finansētā „Daugavas upes baseina” projekta darba grupas 3 gadu darba veikumiem. 
Daugavas baseina projekta uzdevums bija izveidot ES prasībām atbilstošu ūdens 
apsaimniekošanas modeli, izstrādājot Daugavas baseina  apgabala apsaimniekošanas 

plānu. Upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānošana pēc savas būtības ir 
dinamisks ilgtermiľa process. 

Augstas ūdeľu kvalitātes mērķu sasniegšanai ir atkarīga no ciešas sadarbības un 
vienotas rīcības valsts un vietējā līmenī, kā arī no plašas sabiedrības, ieskaitot ūdens 
lietotājus, informēšanas, iesaistīšanās un līdzdalības. 

Lai sasniegtu Daugavas baseina kvalitātes uzlabošanos, galvenokārt ir jāpievērš 
uzmanība notekūdeľu sistēmu rekonstrukcijai, rūpniecības uzľēmumu uzraudzība, 

atkritumu izgāztuvju sakārtošana, bīstami piesārľoto vietu apzināšana un 
rekultivācija, piesārľojuma no lauksaimniecības mazināšana, meţu noteces 
monitoringa turpināšana, citu difūzo piesārľojuma avotu apzināšana un mazināšana. 

Plāns paredz pasākumus cilvēku saimnieciskās darbības ietekmes samazināšanai uz 
upju un ezeru dabisko hidroloģisko stāvokli; ūdeľu piesārľošana, cilvēku dzīvības, 

veselības un īpašuma apdraudējumu risku situāciju samazināšanai; pārrobeţu 
piesārľojumu samazināšanai; dabas aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanai; laba 
dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai; laba ūdeľu ekoloģiskā stāvokļa 

nodrošināšana pazemes ūdens objektos.  
 

Rajona līmenis 

Krāslavas rajona teritorijas plānojums
4
 

Krāslavas rajona attīstības vīzija 

Krāslavas rajons attīstās vienotā Latgales novada sastāvā atbilstoši Latvijas 

Republikas un Eiropas Savienības prioritātēm un standartiem, nodrošinot 
iedzīvotājiem stabilitāti, labklājību un drošību sakoptā un ekoloģiski daudzveidīgā 

dzīves vidē. Attīstīta tautsaimniecība rada pastāvīgas nodarbinātības iespējas 
vietējiem iedzīvotājiem, veido spēcīgu izglītotu vidusslāni lauku teritorijās. 

 

Svarīgākās un perspektīvākās tautsaimniecības nozares: 

Rūpniecība, kas veicina modernizētu raţošanu un vietējo resursu pārstrādi ar plašu 

mazo un vidējo uzľēmumu tīklu, kas raţo konkurētspējīgu produkciju; 

Attīstīta lauksaimniecība, kas raţo produkciju ar maksimāli lielu pievienoto vērtību 

Tūrisms – viens no nodarbinātības problēmu risinājumiem, kas gan tieši, gan netieši 
saistīts ar daudzām tautsaimniecības nozarēm: pakalpojumu sfēru, videi draudzīgu 

lauksaimniecību, tirdzniecību, raţošanu un vietējo resursu pārstrādi; 

Attīstīta pakalpojumu sfēra 

 

                                                                 
4
 Krāslavas rajona teritorijas plānojums, 1. redakcija, 2000. gads  
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Apkārtējo pašvaldību plānošanas situācija un sadarbība 

Šķeltovas pagasta padome pagasta attīstību veicina sadarbojoties ar Preiļu rajona 
Aglonas pagastu, Krāslavas rajona Grāveru un Kastuļinas pagastiem. Regulāri notiek 

sadarbības padomes sēdes, kopīgi tiek izstrādāti projekti, piemēram, „Sociālā atbalsta 
tīkla izveidošana un motivācijas pasākumi sociālās atstumtības riska grupām Aglonas 
novadā”. Kopīgi 2002.gadā. ir izstrādāts Aglonas novada apvienošanās (sadarbības ) 

projekts.  
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I NODAĻA.  

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS ESOŠĀS SITUĀCIJAS 

RAKSTUROJUMS 

 

1.1. Sociāli ekonomiskā situācija un to ietekmējošie faktori 

1.1.1. Pagasta vēsturiskā attīstība 

Līdz 1945.gadam tagadējā Šķeltovas pagasta teritorija ietilpa divos no kaimiľu 
pagastiem-Izvaltas un Aulejas pagastos. Lielākā daļa Šķeltovas pagasta teritorijas bija 

Izvaltas pagastā. 1945.gadā padomju vara izveidoja Daugavpils apriľķa Izvaltas 
pagasta Šķeltovas ciema darbaļauţu deputātu padomes izpildkomiteju. 
1950. gadā, izveidojot Krāslavas rajonu, Šķeltovas ciema padome paliek par tā 

sastāvdaļu. 
1990. gadā izveidota Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta tautas deputātu padome. 

1994. gada 9.jūnijā izveidota Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta padome. 

1.1.2. Šķeltovas pagasta portrets, 2006. gads 

Teritorija Pagasta kopplatība 75,3 km2 - 3% no Krāslavas rajona kopplatības 

Iedzīvotāju 
skaits  

Šķeltovas pag.- 824 jeb 2.4 % no Krāslavas rajona iedzīvotāju skaita, Grāveru 
pagasts- 619, Izvaltas- 852, Aglonas pagasts- 2318  

Ģeogrāfiskais 

novietojums 

Šķeltovas pagasts atrodas Krāslavas rajona rietumu daļā. Ziemeļos tas robeţojas 
ar Preiļu rajona Aglonas pagasts, austrumos - ar Grāveru, rietumos - ar 
Daugavpils rajona Ambeļu pagastu, bet dienvidos ar Izvaltas pagasta teritoriju. 
Pašvaldības administratīvais centrs, Šķeltova, atrodas 20 km attālumā no rajona 
centra- Krāslavas, 250 km- Rīga, Grāveri 11 km, Aglona 13. 

Transporta tīkls  Šķeltovas pagasta teritoriju šķērso valsts 1. šķira autoceļš P62 Krāslava- Preiļi- 
Madona 
Trīs valsts 2. šķiras autoceļi V636 Krāslava- Izvalta- Šķeltova, V 641 Vasiļova- 
Višķi- Grāveri un V676 Peipiľi- Prusaki- Grāveri. Šķeltovas pagastā nav 
asfaltētu autoceļu, pašvaldības autoceļu kopgarums ir 60.280, ielu kopgarums ir 
2.85 km, no kuriem 620 m ir asfaltēti, t.i., Šķeltovas ciema teritorijā.  

Zemju struktūra Teritorijas struktūra: 55% LIZ, meţi-21%, no tā 30% ir LVM meţi.  
Zemes vidējā kadastrālā vērtība- ap Ls 100/ha 
Novērtējums ballēs uz 2006. gada martu- 30 balles, Grāveru pagastā- 32, 
Krāslavas rajonā- 33 balles, Latvijā- 40 balles 

Zemes dzīļu 

resursi 

VĢD datu bāzes uzrāda, ka Šķeltovas pagasta teritorijā ir trīs derīgo izrakteľu 
atradľu teritorijas būvmateriālu izejvielām, t.i., divas Štaškeviču atradnes, kuras 
ir smilts-grants un Grāveru smilts atradne.  

Dabas vērtības  Pagasta teritorijā ir dabas liegums „Čertoka ezers”. Sufoziju izcelsmes ezers – 
Čertoks, ar apkārtējiem sausiem prieţu meţiem - skujkoku meţiem un ošiem , 
kas ir ES Biotopu direktīvas aizsargājams biotops. Izcili ainaviski vērtīgs 
objekts, īpaši sufoziju izcelsmes ezers dziļā piltuvveida ieplakā ar samērā stāvām 
krasta nogāzēm, kurā jāievēro IADT- MK noteikumu Nr. 415. noteiktās prasības 
un DAP “Čertoka ezers” 2004.-2010., kurš nenosaka nepieciešamību izstrādāt 
īpašu zonējumu šim dabas liegumam.  

Kultūrvēsturis-

kais mantojums  

Pagasta teritorijā ir pieci arheoloģijas un viens arhitektūras piemineklis.  

Iedzīvotāju 10.9 iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru, lai arī rādītājs nav ļoti zems, tomēr 
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blīvums  jāatzīmē fakts, ka iedzīvotāju plūsmai ir tendence pamest Šķeltovas pagastu.  

Iedzīvotāju 
vecumstruktūra 

Demogrāfiskās slodzes līmenis- 760 darba nespējīgie uz 1000 darba spējīgajiem, 
Latvijā kopā- 530. 

Nacionālais 

sastāvs  

Etniskais sastāvs- krievi- 27%, latvieši- 25, baltkrievi-24, poļi-20, ukraľi- 2%, 
pārējie- 2% 

Pilsonība 92% Šķeltovas pagasta iedzīvotāju ir pilsoľi 

Uzņēmumi Galvenā uzľēmējdarbības forma ir zemnieku saimniecības, kuras nodarbojas ar 
lauksaimniecības produkcijas raţošanu. Šķeltovas ciemā darbojas 3 pārtikas/ 
sadzīves preču veikali un viens veikals- Slostovkā.  

Nodrošinājums 

ar inženier-

komunikācijām 

Telekomunikāciju pakalpojumus Šķeltovas pagasta teritorijā nodrošina SIA 
Lattelecom. Iespējas izmantot mobilos bezvadu sakarus Šķeltovas pagasta 
teritorijā nodrošina SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, TELE2 SIA, SIA „BITE 
Latvija” un Triatel. 
Komunikāciju, digitālo datu pārraidi, sakarus ar interneta starpniecību Šķeltovas 
pagasta teritorijā iespējams lietot izmantojot SIA “Lattelekom” starpniecību, 
mobilo sakaru operatora LMT piedāvāto GPRS, EDGE un GSM(iezvanpieejas) 
datu pārraides, Tele2 piedāvāto GPRS. 

Sociālās 

infrastruktūras 

nodrošinājums   

Šķeltovas pamatskola, bērnudārzs, Šķeltovas tautas nams, feldšeru-akušieru 
punkts, vairāki veikali, bārs, Šķeltovas pagasta mājas lapa, pagastā ir iecirkľa 
policijas inspektors, vetārsts. 

Pašvaldības 

ekonomiskās  

situācija 

2006.gadā Šķeltovas pašvaldības budţeta ieľēmumi sastādīja Ls 244805. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2006.gadā ieľēmumi kopumā palielinājušies par 
vairāk nekā Ls 68002.  
 

Īpašās iezīmes   IADT „Čertoka ezers”; 
 Amatniecības meistari- kalšana (Suveizdos), grozu pīšana (Šķeltovā, 

Borovije), laivu taisīšana (Maslabojeva), aušana, adīšana (Kloviľi); 
 Šķeltovas pareizticīgo baznīca 
 Aksjonovas ezers un tā salas 
 Šķeltovas pagasta mājas lapa www.skeltova.lv 

 

1.2. Vispārīgs teritorijas fiziski ģeogrāfiskais raksturojums 
Šķeltovas pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumos Latgales augstienes centrālajā 
daļā galvenokārt Dagdas paugurainē. Administratīvi pagasts atrodas Krāslavas 

rietumu daļā, robeţojas rietumos ar Daugavpils rajona Ambeļu pagastu, ziemeļos ar 
Preiļu rajona Aglonas pagastu. No Krāslavas rajona pagastiem ziemeļaustrumos un 
austrumos ir robeţa ar Grāveru pagastu, dienvidos ar Izvaltas pagastu. 

 
Šķeltovas pagasta kopējā teritorija ir 75,3 km2 . Šķeltovas pagasts atrodas Krāslavas 

rajona rietumu daļā, Latvijas dienvidaustrumu daļā. Šķeltovas pagasts robeţojas ar 
Grāveru un Izvaltas pagastiem Krāslavas rajonā, Ambeļu pagastu Daugavpils rajonā 
un Aglonas pagastu Preiļu rajonā.  

 
Attālums no pagasta centra līdz rajona centram ir 20km, līdz Daugavpilij - 45km, līdz 

Rīgai - 250km..   
 

1.2.1. Ģeoloģiskais raksturojums un reljefs  

Pēc ģeoloģiskās uzbūves Šķeltovas pagasts atrodas uz Austrumeiropas platformas. To 

pārklāj ap 700 m biezs devona perioda nogulumu slānis, kas sastāv no dolomīta, 
dolomītmerģeļa un smilšakmens. Virs tā atrodas nogulumi no kvartāra perioda, 

lielāko daļu no kuriem uz šejieni nogādāja ledājs. Kvartāra nogulumu segas biezums 

http://www.skeltova.lv/


Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums.  
I daļa. Paskaidrojuma raksts  

 

SIA Grupa93, Šķeltovas pagasta padome 

 
13 

ir 10m, un tā sastāv no akmeľaina māla jeb morēnas horizontiem, ko citu no cita 

atdala māls, smilts, grants, oļi, bet vietām pat laukakmeľi. Ledājā stāvošo kušanas 
ūdeľu nogulumi, kas sastāv no bez akmeľu māla putekļiem un smalkas smilts, ir 

veidojušies ledāja kušanas ūdeľu baseinos. Šķeltovas pagasts atrodas Latvijas 
augstienes dienviddaļas paugurainē.  

2. attēls 
Šķeltovas pagasta reljefs 

 

 

 
 

Reljefa veidošanos ir ietekmējusi ledāja kustības, tādēļ tas ir ļoti paugurains. Pauguru 

vidējais augstums ir 20m. Ir daudz ezeru, pagasta teritoriju šķērso Dubnas upe. 
Reljefa veidošanos pagastā ir ietekmējusi arī cilvēka darbība. Iegūstot smiltis un 
granti, izveidojušās vairākas negatīvas reljefa formas – izstrādāti karjeri. Tāpat reljefu 

ir izmainījusi arī ceļu būve- uzbērumi, ierakumi, kā arī ar ciemata celšanu saistīto 
līdzenumu izveide. Pagasta zemes dzīlēs sastopamas kvartāra māla, smilts un grants 

atradnes. Tā kā reljefs ir ļoti paugurains, pagasta zemes nav pārāk piemērotas 
lauksaimnieciskai darbībai. Tomēr pagasta lauksaimniecībā izmantojamās platības 
lielākoties ir iekultivētas, 46,5% no LIZ ir meliorētas. 

 
Šķeltovas pagasts atrodas Latgales augstienē - lielākā teritorijas daļa Dagdas 

paugurainē. ZR daļā nedaudz iesniedzas Feimaľu paugurainē. Reljefs galvenokārt 
lēzeni paugurains. Augstākie pauguri atrodas pagasta D un A daļā: nedaudz uz ZA no 
Platašiem (Saules kalns; 228,1 m vjl.), uz A no Kļoviľiem (191,6 m), pie Šķerbiškām 

(185,1 m). Šahmanos (184,1 m), Kalna Kūdeľos (183,9 m vjl.).  
 

Cauri pagasta vidusdaļai A-R virzienā līkumo Dubna (Daugavas vidusteces labā 
pieteka). Upe šajā augšteces posmā ir strauja, -10 m plata. Pagastā daudz mazu upīšu 
un strautu (Dubnas kreisā pieteka Gľiloj ruĨej).  

 

1.2.2. Klimats 

Klimatiskos apstākļus Šķeltovas pagastā ietekmē novietojums Latvijas 
dienvidaustrumu daļā, kurā ir raksturīgs kontinentālāks klimats kā citā Latvijas 

teritorijā. Gada vidējā temperatūra ir 7°C ziemā ( minimālā -30°C ) un - 19°C vasarā 
(maksimālā + 34°C ).  
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Salīdzinājumā ar citām Latvijas teritorijām Šķeltovas pagastā ir krasākas temperatūras 

svārstības, ziemas aukstākas, vasaras siltākas, bet bezsala periods īsāks par 3– 4 
nedēļām. 

 
Gada vidējā nokrišľu summa ir 780 mm. Aktīvo temperatūru summa virs + 10°C ir 
1750-2100°. Bezsala periods ilgst 140-145 dienas, veģetācijas periods - 170-190 

dienas. 
 

1.3. Dabas resursi 

1.3.1. Derīgie izrakteņi 

Pēc VĢD datu bāzes, Šķeltovas pagastā ir trīs derīgo izrakteľu atradľu teritorijas 

(skat.tabulu).  
2. tabula 

Derīgo izrakteľu atradnes Šķeltovas pagastā 

 

Numurs Atradne 
Krājumu apjoms 

tūkst.m
3
,kategorija 

Izmantošanas 

iespējas  

120 Štaškeviči 
Smilts-grants 34500 P kategorija  
Smilts-grants, smilts 10600 P 
kategorija 

Būvniecībai 

220 Štaškeviči 
Smilts- grants 325,84 A kategorijas 
Smilts- grants 200.19 N kategorijas 

Būvniecībai/ceļu būvei 

850 Grāveri Smilts- 20 000 P kategorija Būvniecībai 

 
Ľemot vērā pagasta esošo situāciju uz izmantošanu, plānojumā tiek noteikti divi smilts/grants 
areāli, kas ir noteikti ľemot vērā VĢD pieejamo informāciju, ka tur iespējams ir smilts/grants 
iegulas, bet pētījumi nav veikti, kā arī noteiktas teritorijas, par kurām ir informācija, ka tur 
noteikti ir smilts grants iegulas, bet nav veiktas izpētes cik lielos daudzumos aun apjomos tās 
ir.  
 
Šobrīd pagasta teritorijā nav derīgo izrakteľu karjeri, kuri tiktu izmantoti.  
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 

o Lai precizētu derīgo izrakteņu izplatību, krājumu apjomu kvalitāti un izstrādes 
uzsākšanas ekonomisko pamatotību,  jāveic ģeoloģiskā izpēte. 

o Pagasta teritorijā netiek ierobežota jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu 
izveide lauksaimnieciskajās un mežsaimnieciskajās teritorijās, vietas izvēli 
pamatojot ar ģeoloģiskās izpētes rezultātiem.  

o Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst uzsākt, atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm” 

(21.05.1996.) un MK noteikumiem Nr. 280 (24.04.2007) “Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanas, kā arī 
ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”. Detalizētas prasības 
ietvertas plānojuma daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, sadaļa 
”Prasības derīgo izrakteņu ieguvei”.  
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1.3.2. Virszemes ūdeņi 

Reljefs – galvenokārt paugurains reljefs. Augstākā vieta- Saules kalns, atrodas pagasta 
austrumu daļā-228,1 m vjl., zemākās reljefa vietas ir ap 150m vj.- atrodas Dubnas 

upes krastos starp Pašuckas un Gniloe ručej pietekām.  
Pēc Baseinu pārvaldes 2005.gadā izstrādātā virszemes ūdensobjektu dalījuma 
Šķeltovas pagasts ietilpst Daugavas upes baseina apgabala sateces baseinā un 3 

virszemes ūdensobjektos. Centrālā daļa ir Dubnas VŪO (Nr. D-4486), neliela 
teritorija ziemeļu daļā ir Tartaka VŪO (Nr.D-484) un pašos pagasta dienvidos- 

Daugavas VŪO (Nr D -500).  
Centrālā upe, kas austrumu –rietumu virzienā šķērso pagasta teritoriju un atūdeľo to, 
ir Daugavas labā krasta pieteka Dubna savā augštecē. Šķeltovas pagasts ir vidēji blīvi 
noklāts ar upju un grāvju tīklu, it sevišķi tā  vidus daļa.  

Par dabiskajām ūdenstecēm Latvijas Vides, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas 
aģentūrā ir izstrādāts Valsts Ūdeľu Kadastrs (turpmāk VŪK), kas apstiprināts ar 
Vides ministrijas 30.03.2005. rīkojumu Nr.126 "Par Ūdenstilpju klasifikatoru, Ūdens 

saimniecisko iecirkľu klasifikatoru un to lietošanas kārtību".  
3. tabula 

Ūdenssaimniecisko iecirkľu klasifikators 
      

Kods 
Ūdens saimnieciskā iecirkľa 

nosaukums 
pietekas 
pazīme 

lejasgala 
attālums no 
grīvas, km 

augšgala 
attālums no 
grīvas, km 

platība 
kopā, 
km2 

4327 Dubna (Višķu ezers)   71 105 182.1 

43275 Dubna   77 85 30.4 
43276 Paršučka L 0 5 11.3 

43277 Dubna   85 94 22.7 

43279 Dubna (Aksjonovas ezers)   94 105 83.4 
432791 Dubna (Aksjonovas ezers)   94 96 28.3 

432793 Dubna   96 98 16.4 
* Dati no Valsts Ūdeľu klasifikatora, kas apstiprināts ar VidM 2005. gada 30. marta   rīkojumu Nr.126 

 
Dubna. Dubna sākas Latgales augstienes Dagdas paugurainē, (pēc vienas versijas par 

Dubnas izteku uzskata Sīvera ezeru, pēc citas- Drīdţa ezeru), kur augstums ir 165 m 
vjl. 
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3. attēls 
Dubnas upe pie Štašķevičiem 

 

Lejpus Kovaļovai Dubna nelielā 
posmā (apmēram 2 km garā 
posmā) veido Šķeltovas un 

Grāveru pagasta robeţu, tad 
ietek Aksenovas ezerā. Iztekot 

no ezera Dubna veido gan 
plašāku ieleju, gan vietām 
spraucas caur pauguriem, no 

abiem krastiem uzľemot nelielas 
pietekas. Tā iztek cauri Ota, 

Lejas, Cārmaľa, Zosnas, 
Sakovas ezeriem, ietek Šķeltovas 
pagastā, šeit iztek cauri 

Aksjonovas ezeram, 
tālāk tek Višķu ezeru, kas ar kanālu savienots ar Luknas ezeru un tad pa Jersikas 

līdzenumu uz Daugavu. Visā posmā līdz Višķu ezeram Dubna ir ritrāla tipa upe. 
Slīpums vidēji ir 1,2 m/km. Upes platums ir no 10 līdz  30 m, tās vidējais dziļums 0,7-
1,5 m, vidējais straumes ātrums mazūdens periodos ir 0,2-0,3 m/sek. Šķeltovas 

pagasta teritoriju Dubna šķērso apmēram 14 km garā posmā. No abiem krastiem 
Dubna uzľem nelielas pietekas, kas atūdeľo pagasta vidusdaļu.  
Pagasta ziemeļaustrumu malā veidojas Tartaka kreisā krasta pieteku augšgalu 

veidotais baseins, kas šajā posmā sastāv no caurtekošiem ezeriem, ko savieno īsas 
upītes, no kurām lielākā ir Zelta upīte starp Jazinkas ezeru un Biešona ezeru, 

caurtekot caur Raudiľu ezeru. Šķeltovas pagastam pieder daļa no Biešona ezera 
austrumu krasta, kā arī Jazinkas ezera  ziemeļrietumu krasts.  
Pagasta dienvidos veidojas Daugavas pietekas Rudľas baseins, jo tās kreisā krasta 

pietekas (nelielas upītes) tekot uz dienvidiem, ietek gan Rudľā, gan uz tās esošajā 
Sargavas ezerā, kas atrodas Izvaltas pagasta teritorijā.  
 

Saskaľā ar VŪK datiem, uz 2007.gadu Šķeltovas pagasta teritorijā ir četras 
ūdenstilpes- Aksenovas ezers, Šķeltovas ezers, Ilzas ezers un Karpa ez. 
Bez tam ir vēl citas ūdenstilpes.  

4. tabula 
Šķeltovas pagasta ūdenstilpnes 

Ūdens 

tilpes 

kods 

Ūdenstilpes 

nosaukums 

Platība 

ha  

Sateces 

baseins 

km2 

Vidējais  

līmenis 

m vjl. 

Plūdu 

līmenis 

m vjl. 

Vidējais  

dziļums 

m 

Maksimālais 

dziļums m 

43436 
Ilzas (Ildiša) 
ezers 14,4 1,1 

 
143,0 143,2 

 
2,4 5,4 

43437 

Aksjonovas 
ezers 
(Aksenovas) 125,2 288 

 
 

141,6 142,0 

 
 

3,5 9,4 

43439 
Šķeltovas 
ezers 12,6 2,2 

 
141,2 141,5 

 
2,6 6,8 

43519 
Karpa ezers 
(Karašu) 61,4 6,0 

 
143,0 143,3 

 
7,3 20,3 

 
Raudiľu 
ezers 11,9 25,6 

 
147,0 147,3 

 
0,5 1,1 
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Ūdens 

tilpes 

kods 

Ūdenstilpes 

nosaukums 

Platība 

ha  

Sateces 

baseins 

km2 

Vidējais  

līmenis 

m vjl. 

Plūdu 

līmenis 

m vjl. 

Vidējais  

dziļums 

m 

Maksimālais 

dziļums m 

 
Foļvarkas 
ezers 4,6  

 
 

 
 

43513 

Čertoka  
ezers 
(Velnezers)  1,9  

 
 

165,0  

 
 
 17 

        

 

Aksenovas (Aksjonovas, Aņisimovas) ezers - ezera dibens vienmērīgs, pārsvarā 
smilšains, atsevišķās vietās dūľas līdz 3 m un vairāk. 

 

4. attēls 
Aksenovas ezers

5
 

 

Ezerā ir 7 salas ar kopplatību 7,1 
ha. Ezera krasti smilšaini, vietām 
zemi, vietām stāvi pauguri līdz 4 m 

un augstāki. Pārsvarā apauguši. 
Apkārt paugurains reljefs, pārsvarā 

aramzeme, vietām aizaugušas 
pārplūstošas pļavas un ganības. 

Ietek Dubna un 3 grāvji, iztek Dubna. Vairāk izmantojama rekreācijai ir ezera 

ziemeļaustrumu mala un Dubnas upe ap 150 m no iztekas no ezera. Viegli 
piebraucams, jo atrodas ceļa Grāveri- Šķeltova – Višķi kreisajā malā un ir vizuāli 
pievilcīgs. 
 

Karpa (Karašu) ezers - ezera dibens smilšains, vietām pie upju pietekām dūľu slānis 
līdz 1 m un vairāk. Krasti slīpi, vietām zemi, vietām uzreiz no ūdens līmeľa stāvi. 

Galvenokārt austrumu daļā krasti apauguši, citi vairāk vai mazāk tiek izmantoti kā 
ganības vai aramzeme. Ietek divi grāvji, iztek īss grāvis, kas ezeru caur autoceļu 
savieno ar Biešona ezeru Aglonas pagastā un tālāk ar Tartaka upi. Ezera 

ziemeļrietumu un dienvidu krasti vairāk piemēroti rekreācijai, jo viegli piebraucams, 
jo atrodas Aglonas- Grāveru autoceļa kreisajā malā. Ezera sateces baseinā ir vēl divi 

mazi ezeriľi, pārsvarā ar zemiem purvainiem krastiem. Ar negaru grāvju palīdzību to 
ūdeľi tiek novadīti Karpa ezerā.  
 

                                                                 
5
 http://www.hutor.com/hutor-group/ozera/042-043_aksenovas/1ga/photos/DSC_0313.htm 
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5. attēls 

Šķeltovas ezers 

 

Šķeltovas ezers- ezera 
dibens ziemeļaustrumu 

malā smilšains, ciets, 
pārējā daļā dūľains, 

dūľas līdz pat 3 m biezā 
slānī. Krasti zemi, slīpi 
un pārsvarā klaji 

austrumu malā, bet 
dienvidrietumu krastā ir 

slīps gleznains paugurs.  

Apkārt paugurains reljefs, ganības, aramzeme un piemājas dārzi. Ietek trīs grāvji, 
iztek grāvis uz Dubnu Šķeltovas ezers atrodas tiešā pagasta centra tuvumā, kas ir 

labvēlīgs faktors tā izmantošanu rekreācijai. Viegli piekļūstams. 
 

Ilzas (Ildiša) ezers  – vietējais nosaukums arī Peipiņu ezers.  Atrodas ceļa Grāveri- 

Šķeltova kreisajā malā, ar īsu grāvi savienots ar Aksenovas ezeru, kas atrodas ceļa 
pretējā pusē. Ezera dibens smilšains ziemeļaustrumu malā, citur dūľains dibens, 

dūľas pat līdz 2 m. Krasti slīpi, 4-6 m augsti, stingri, diezgan klaji, ziemeļu malā ar 
lieliem kokiem, rietumu malā zemi, apauguši. Apkārt pārsvarā aramzeme, 
ziemeļaustrumu malā atsevišķi piemājas dārzi. Šeit arī iespējamas peldvietas.   

 

Raudinu ezers.  Ezera dibens sekls, dūľains, dūľas līdz pat 4 m. Kopējais aizaugums 

100%, virsūdens aizaugums ap 50%. Austrumos un rietumos zemi, purvaini, 
nepieejami, ziemeļos un dienvidos nedaudz augstāki, slīpi. Apkārtējās platības zemas 
purvsainas, tikai ziemeļu daļā paugurainas. Ietek Zelta upīte, tā arī iztek uz Biešona 

ezeru, tālāk uz Tartaka upes baseinu. Rekreācijai nepiemērots ezers.   
 

Čertoks (Velnezers). Atrodas pagasta ziemeļaustrumu malā, netālu no Jazinkas 
ezera. Netālu no Grāveru- Aglonas ceļa tā labajā malā, meţos. Ezera dibens klejots, 
vidū dūľas. Krasti pauguraini, apauguši. Vietām stāvi. Ir sufozijas ezers, nav noteces 

uz Jazinkas ezeru. Sakarā ar šo īpatnību apvītas ar leģendām un tūrisma iemīļots 
objekts.  Ir kopš 1977.gada aizsargājamā teritorija- ezers ar apkārtējām platībām līdz 

pat Jazinkas ezeram. (par to sīkāk pie aizsargājamām teritorijām.)  
 

Foļvarkas ezers.  Ezers atrodas netālu no pagasta centra uz ziemeļiem, ceļa Šķeltova- 

Aglona kreisajā krastā. Ezera dibens smilšains, ko pārsvarā klāj dūľas. Ietek divi 
negari grāvji, un noteka ir pa grāvi uz Dubnas upi. Grāvju ieteku un izteku vietas 

zemas, ar dūľainiem krastiem. Apkārtējās platības dienvidu malā apaugušas,  
ziemeļos un ziemeļrietumos ganības un aramzemes. 
 

Šķeltovas pagasta teritorijā uz Dubnas jau vēsturiski bijuši divi dzirnavezeru 
uzpludinājumi. No tiem viens 2002.gadā ir atjaunots, izveidojot Staškeviču dzirnavu 
HES.  
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Staškeviču dzirnavu HES ūdenskrātuve . Uzpludinātā ūdenskrātuve ir 0,5 ha liela, 

atrodas Dubnas upes 98. km. Ir izveidota uz upes līdzenā vietā, tā pavasaros 
appludinot apkārtējās platības augšpusē. Šeit, izrokot 480 m garu derivācijas kanālu 

līdz dzirnavām un 200 m garu atvadkanālu aiz dzirnavām, ir izmests upes līkums 
vairāk kā 2 km garumā. Izmantojot līmeľu starpību starp ieplūdi un atvadkanālu, ir 
iegūts 5 m kritums, ko agrāk izmantoja dzirnavu darbināšanai, bet tagad atjaunojot 

tiek izmantots hidroenerģijas raţošanai. Tiek darbinātas trīs turbīnas ar kopējo 
projektēto jaudu 300 kW, saraţojot vidēji ap 200 tūkst. kWh gadā.  

Otrs dzirnavezers ir bijušās Upeskudiľu dzirnavu darbināšanai domātais. Atrodas uz  
Dubnas upes lejpus Aksenovas ezeram. Izveidota 1,5 ha liela ūdenskrātuve, kas labi 
ieguļ krastos, tie ir stāvi. Ūdenskrātuves vidējais dziļums ap 1,5 m. Krasti augsti, no 

4m līdz 7 m augstām nogāzēm. Vēl 1972.gadā darbojās kā dzirnavas labības 
malšanai. Uzpludinājums piemērots rekreācijas funkcijām. 
 

Ľemot vērā teritorijas apdzīvojuma raksturu un saimnieciskās aktivitātes, 

saimnieciskās darbības noslodze uz virszemes un pazemes ūdeľiem vērtējama kā 
nebūtiska.  
 

 LR likumā “Aizsargjoslu likums” 7. pantā noteiktajiem minimālajiem aizsargjoslu 
platumiem gar upēm un ezeriem baseinā ārpus apdzīvotām vietām Dubnai  noteikts 
virszemes ūdensteces aizsargjoslas platums ne mazāks kā 300 m. Citas ūdensteces 
pagasta teritorijā nepārsniedz 10 km garumu, tāpēc aizsargjosla  pārējām ūdenstecēm 
– ne mazāk kā 10 m plata josla. Aksjonovas ezeram noteiktais aizsargjoslas platums ir 
ne mazāks kā 300m, Karpa ezeram- noteiktais aizsargjoslas platums ap ezeru ir   ne 
mazāks kā  100 m,  Ilzas, Šķeltovas un Raudiņu ezeriem - noteiktais aizsargjoslas 
platums ap ezeriem ir   ne mazāks kā  50 m, pārējiem ezeriem, kas mazāki par 10 ha- 
ap ezeru ne mazāk kā 4 m plata aizsargjosla, skaitot no vidējā ūdens līmeņa.  

 Pamatojoties uz Civillikumu Dubnas upe visā garumā ir noteikta kā publiskie ūdeņi,  
kas nozīmē, ka tas ir valsts īpašums un zvejas tiesības pieder valstij. (Civillikuma I 
Pielikuma 2.daļa 14.05.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
17.09.1998. un 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.). Tas attiecas arī 
uz Dubnas upes posmu caur Šķeltovas pagastu.  

 Pārējās ūdensteces un ūdenstilpnes ir privāti ūdeņi.  
 Izņemot Aksenovas ezeru, uz citiem ezeriem Šķeltovas pagastā neattiecas Civillikuma 2. 

un 3.pielikums un zvejas tiesības pieder ūdeņu īpašniekam, un tiek izmantotas saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Aksenovas ezerā atbilstoši Civillikuma II 
pielikumam ir noteikts, ka zvejas tiesības pieder valstij. Zemkopības ministrijas Valsts 
zivsaimniecības pārvalde, kas ir valsts politiku īstenojošā iestāde, zvejniecību 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot pašvaldībai valstij 
piederošās zvejas tiesības ūdeņos, kur zivju resursus pārzina attiecīgā 
pašvaldība.(Zvejniecības likuma  5.pants). Valsts un pašvaldības institūcijas, kurām ir 
zvejas tiesības, zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās var 
nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras saņēmušas 
speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā attiecīgajos ūdeņos ( Zvejniecības 
likuma 7.panta 2.daļa). 

 Privātajos ūdeņos saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta 5.daļu un Civillikuma 1108. 
un 1116.pantu zvejas tiesības pieder piekrastes zemes īpašniekiem. Privātās upēs un 
ezeros zvejas tiesības var nodot citam īpašniekam (pilnvara, līgums) (MK 15.12.98. 
noteikumi Nr. 453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātos ūdeņos”, 
5.punkts, Zvejniecības likuma 7.panta 3.daļa).  

 Likumdošanā noteikto zvejas tiesību piederību nevar mainīt un zvejas tiesības nevar 
pārņemt pašvaldība.  

 Saskaņā ar Zvejniecības likumu, makšķerēšana ir atļauta visās upēs (arī privātajās).  
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 Licencētā makšķerēšana ir iespējama arī ūdeņos ar privātām zvejas tiesībām, ja  
piekrastes zemju īpašnieki piekrīt un ja pašvaldība pilnvaro to organizēt.  

 Atbilstoši  MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes  un pazemes 
ūdeņu kvalitāti”2

1
. pielikumam no ar Šķeltovas pagastu saistītām upēm Dubna  ir  

noteikta par prioritāriem zivju ūdeņiem kā karpveidīgo ūdeņu tips. Karpveidīgo zivju 
ūdeņi ir tādi ūdeņi, kuros dzīvo vai kuros iespējams nodrošināt karpu dzimtas 
(Cyprinidae) zivju, kā arī līdaku (Esox lucius), asaru (Perca fluviatilis) un zušu 
(Anguilla anguilla) eksistenci. 

 Atbilstoši MK 15.01.2002. noteikumu Nr. 27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz 
kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju 
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” pielikumam Šķeltovas pagasta 
teritorijā Dubnas upe ir to upju sarakstā, uz kurām aizliegts veidot jebkādus 
mehāniskus šķēršļus, būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus. Tas nozīmē, ka  
kopš 2002.gada nav atļauts atjaunot aizsprostus uz Dubnas upes visā tās garumā.    

 Pašvaldības var noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi, ja 
likumos nav noteikts citādi ( likums „Par pašvaldībām” 15.panta 3) punkts). Tas 
attiecas arī uz Dubnas upes posmu caur Šķeltovas pagastu.  

 Kā redzams, Šķeltovas pagastā ūdens objektu rekreatīvais potenciāls (izmantošana 
laivošanai, makšķerēšanai ) ir galvenokārt Dubna un lielie ezeri.   Lai organizētu 
laivošanu, ir jāsakārto Dubnas upes krasti, novācot iekritušos un pārliekušos kokus, 
izveidojot atpūtas vietas krastos, izstrādājot maršrutus caur Aksenovas ezeru. 
Makšķerēšanai izmantojami visi pagasta teritorijā esošie ezeri. 

 Ņemot vērā, ka pagasts atrodas skaistā Dagdas paugurainē ar brīnišķīgām ainavām, 
kas paveras no pauguru virsotnēm, ir ievērojams izmantošanas potenciāls – ezeru  
izmantošana atpūtas bāzu organizēšanai ar vietējām izklaidēm- laivas, ūdens 
velosipēdi, peldēšanās, makšķerēšana, u.c. Arī ceļu nodrošinājums ir labs, kas ir 
potenciāls ar ūdens izmantošanu rekreācijai saistītu objektu izveides attīstībai pagastā.  

1.3.3. Pazemes ūdeņi 

Šķeltovas pagastā ir 8 artēziskie urbumi, no kuriem 4 tiek izmantoti (skat. III 
Grafisko daļu). Artēziskie urbumi galvenokārt izvietoti fermu tuvumā.  

5. tabula 
Artēziskie urbumi Šķeltovas pagastā

6
 

Nr.p.k. Atrašanās vieta Stāvoklis  Aizsargjosla (m) 

1. Šķeltova  

(VĢD DB 7279) 

Darbojas  10- stingrā reţīma, 190m 

ķīmiskā pie patēriľa 1,5 l/s. 

2. Šķeltova1 Nedarbojas 10 stingrā reţīma 

3. Cesļeva Nedarbojas 10 stingrā reţīma 

4. Aksjonova Nedarbojas 10 stingrā reţīma 

5. Brīveri Darbojas 10 stingrā reţīma 

6. Brīveri Nedarbojas 10 stingrā reţīma 

7. Sampāni Nedarbojas 10 stingrā reţīma 

8. Staškeviči Nedarbojas 10 stingrā reţīma 

 

                                                                 
6
 Šķeltovas pagasta padomes informācija 
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Dzeramā ūdens nodrošināšanai Šķeltovas pagasta teritorijā izmanto pazemes ūdeľu 
resursus. Šķeltovas ciemā dzeramo ūdeni nodrošina centralizētais artēziskais urbums, 
ciemata centrā (Šķeltova, VĢD DB 7279).  
 

Šķeltovas pagasta ūdensapgādes urbums Šķeltovas ciemā (DB 7279. - 1989. g., 210 
m) ir ierīkots Arukilas-Gaujas (D2ar-Dļgj) ūdens horizontu kompleksā. 

Arukilas-Gaujas ūdens horizontu kompleksa virsma urbuma rajonā atrodas 107 m 
dziļumā no zemes virsmas. Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieţi -smilšakmeľi ar 
māla un aleirolīta starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 161-

209 m dziļumā. Ekspluatācijas urbuma debits ir 1,5 1/sek., īpatnējais debits - 0,3 
1/sek. Ūdens mineralizācija ir 0,40 g/1, kopējā cietība - līdz 6,8 mekv/1, paaugstināts 

dzelzs saturs (urbuma pases dati). 
Pazemes ūdeľus no piesārľošanas neaizsargātajiem gruntsūdeľiem atdala kvartāra 
nogulumi - smilšmāli ar smilts-grants-oju starpkārtām, kuru kopējais biezums ir 107 

m, no tiem 91 m ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, Arukilas-Gaujas ūdens horizontu 
kompleksa augšējās daļas (līdz urbuma filtra augšai) 10 m biezie ūdens vāji 

caurlaidīgie māli. 
 
Pēc VĢD arhīva un urbuma pases datiem Arukilas-Gaujas ūdens horizontu kompleksa 

statiskais līmenis ir 48 m no zemes virsmas un kvartāra nogulumu ūdeľu statiskais 
līmenis ir 5 m no zemes virsmas. Horizontu līmeľu starpība ir 43 m. Ūdens līmeľa 

pazeminājums ekspluatācijas urbumā izmantojamajā ūdens horizontā ekspluatācijas 
laikā var sasniegt -5 m, atkarībā no urbuma debita. 
 

Stingra reţīma aizsargjoslas lielums noteikts, ľemot vērā ūdens horizonta 
aizsargātības pakāpi. Bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinam ir 

izmantotas Institūta "VODGEO" izstrādātās metodes, ľemot vērā ūdens patēriľu pēc 
urbuma pases datiem - 1,5 1/sek (130 m3/dnn.). 
 

Arukilas-Gaujas ūdens horizontu komplekss ir ļoti labi aizsargāts, jo ūdens vāji 
caurlaidīgo ieţu biezums ir lielāks par 20 m (kvartāra - 107 m, Gaujas horizonta - 10 

m). Ľemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas 

rādiuss ir 10 m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo vertikālās 
filtrācijas laiks līdz Gaujas ūdens horizontam ir lielāks par 200 dnn., ķīmiskās 

aizsargjoslas rādiuss ir 190 m pie ūdens patēriņa 1,5 1/sek. 

 

 Artēziskie urbumi un aizsargjoslas ap centralizētajai ūdensapgādei izmantojamiem 
urbumiem, attēloti plānotās (atļautās) izmantošanas kartē un noteiktas apb ūves 
noteikumos; 

 Nepieciešams apsekot privātos artēziskos urbumus, lai nodrošinātu pazemes ūdens 
resursu aizsardzību. Privāto urbumu īpašniekiem ir pienākums nodrošināt pasākumus, lai 
nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu. 

 

1.3.4. Meži 

Saskaľā ar Meţa valsts reģistra datiem7 pēc stāvokļa 2007.gada jūlijā meţa zemju 

platība Šķeltovas pagastā ir 1982,6ha, t.i., 26 % no kopējās pagasta zemju platības, 
kas ir zemāks rādītājs par vidējo meţa zemju īpatsvaru Krāslavas rajonā (33%).  

                                                                 
7 Meţu raksturojumā izmantota Valsts meţa dienesta datu bāze un VMD sagatavotie informatīvie 

materiāli „Meţa statistika 2001.,2002.,2003.,2004.,2005.,2006” 
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97% jeb 1913,8ha no kopējās meţa zemju platības ir meţs, pārsvarā meţaudzes, 

neliela daļa (8%) degumu, iznīkušu audţu, izcirtumu.  
3% no kopējās meţa zemju platības ir pārējās meţa zemes, tai skaitā purvi, lauces, 

stigas, meţa ceļi. 
Meţaudzes sastopamas nelielās platībās izklaidus visā pagasta teritorijā. Lielākais 
vienlaidus meţa masīvs ir pagasta ziemeļaustrumu stūrī, autoceļa Krāslava-Preiļi abās 

pusēs, kurā ietilpst dabas liegums „Čertoka ezers”, kas ir izcili ainaviski un bioloģiski 
vērtīgs objekts, tūristu bieţi apmeklēta un iecienīta vieta. Minētais vienlaidus meţa 

masīvs sastāv no 7 valsts meţa kvartāliem ar kopējo platību 334,3ha. Uz pusi mazāks 
(125,8ha) vienlaidus valsts meţa masīvs atrodams pagasta ziemeļrietumu pusē, gar 
pagasta robeţu ar Ambeļu pagastu, Dubnas krastā.  

6. tabula 
Meţa zemju sadalījums zemju kategorijās, ha 

 (izmantoti Meţa valsts reģistra dati pēc stāvokļa 2007.gada jūlijā) 

Apsaimniekotāju 

grupa 

Meţs Purvs Lauces Pārplūstošs 

klajums 

Zeme zem 

infrastruktūras 

objektiem 

Meţa 

zeme, 

kopā 

Pārējie 1448,0 19,4 23,1 0 0 1490,5 

Valsts 465,8 3,7 3,6 0 19,0 492,1 

Kopā 1913,8 23,1 26,7 0 19,0 1982,6 

 

Sadalījumā pa apsaimniekotāju grupām valsts meţi aizľem 25% no kopējās meţa 
zemju teritorijas, pārējā daļa ir privātas meţa zemes. Valsts meţus apsaimnieko VAS 

„Latvijas valsts meţi” Dienvidlatgales meţsaimniecība. Visos meţos pagasta teritorijā 
normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību veic Valsts meţa dienesta Dienvidlatgales 
virsmeţniecības Krāslavas meţniecība. 

 
Meţa zemēs ir neliela aizsargājamu teritoriju platība- 84,8ha  (t.i.- 4% no kopējās 

meţa zemju platības), kuras ir izdalītas un aizsargātas saskaľā ar LR likumdošanu, tai 
skaitā 1 dabas liegums 52,6ha lielā platībā valsts meţā- Čertoka ezers, aizsargjoslas 
gar ūdenstilpnēm (gar Karpa, Aksenovas ez., u.c.)un aizsargjoslas gar ūdenstecēm 

(Dubnas krastos, u.c.). Augstāk minētajos datos nav iekļauta daļa aizsargzonu un 
aizsargjoslu gar ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mitrzemēm, kā arī nav informācijas par 

aizsargjoslām ap kultūras pieminekļiem meţa zemēs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums.  
I daļa. Paskaidrojuma raksts  

 

SIA Grupa93, Šķeltovas pagasta padome 

 
23 

6. attēls 
Meţu platības ar saimnieciskās darbības aprobeţojumiem 

(izmantoti Meţa valsts reģistra dati pēc stāvokļa 2006.gada aprīlī) 

49,6
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19,4
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galvenā cirte kailcirte

 
Meţa zemju, kurā noteikts galvenās cirtes un daļējs kopšanas cirtes aizliegums ir 3% 

(dabas liegumā „Čertokas ezers”), kailcirtes aizliegums ir 1% (aizsargzonās gar 
ūdeľiem un mitrzemēm) no kopējās meţa zemju platības. Lielāks meţu platību 

īpatsvars ar saimnieciskās darbības aprobeţojumiem ir valsts meţa zemēs (69%). 
 
Izvērtējot augšanas apstākļu tipu sadalījumu, var secināt, ka pagasta teritorijā ir 

liels sausieľu īpatsvars- kopā 1396,4ha, t.i. 74% no kopējās meţa platības. Pārējo 
augšanas apstākļu tipu grupas ir nelielās platībās- nosusinātie meţi (āreľi un kūdreľi) 

sastāda 14%, purvaiľi (meţi slapjās kūdras augsnēs) 9% un slapjaiľi (meţi slapjās 
minerālaugsnēs) 3% no kopējās meţa platības. Bieţāk sastopamais augšanas apstākļu 
tips- prieţu lāns un damaksnis. Visos valsts meţu masīvos dominē sausie prieţu meţi. 
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7. attēls 

Meţaudţu sadalījums meţa augšanas apstākļu tipos 
(izmantoti Meţa valsts reģistra dati pēc stāvokļa 2006.gada aprīlī) 
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Liels sausieľu īpatsvars norāda uz to, ka meţiem ir lielāka ekonomiskā nevis 
ekoloģiskā vērtība, jo visbieţāk šādi meţi ir intensīvi apsaimniekoti. 
Sadalījumā pa koku sugām var secināt, ka pagastā visbieţāk sastopamā suga ir priede 

ar kopējo platību 892,3ha- 47% no kopējās meţu platības, bērzs ar kopējo platību 
473,7ha- 25% no kopējās meţa platības, baltalksnis- 168,7ha- 9%. Pārējās koku 

sugas- baltalksnis, egle un apse sastopami nelielās platībās (līdz 5% katra suga no 
kopējās meţa platības). 
Izvērtējot koku ciršanas intensitāti laika posmā no 2001.-2005.gadam, var secināt, ka 

tā svārstās robeţās no 2 tūkst.m3 gadā līdz 9 tūkst.m3 gadā.  
Krāslavas rajona plānojumā visu pagastu meţi ir iekļauti dabas pamatnes teritorijās, 

kuru galvenās funkcijas ir ekosistēmu, indikatoru, sanitāri- higiēniskā, reprezentācijas, 
sociālā un pedagoģiskā funkcija, pieļaujamā ir arī tūrisma un rekreācijas 
infrastruktūras attīstība 
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1.3.5. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

Šķeltovas pagastā LIZ aizľem 4163 ha, kas ir 55% no pagasta kopplatības. Liela daļa 
no LIZ platībām ir meliorētas, t.i. 44% (1864 ha)8. Lauksaimniecības zemju 

sadalījums pa zemes lietojuma veidiem: aramzemes 2836,3ha, augļu dārzi 35,8ha, 
pļavas 104,4ha un ganības1027,8ha.  
Krāslavas rajons atrodas Austrumlatvijas pauguraino augstieľu augšľu rajonā, kurā 

augsnes veidojušās uz karbonātus saturošas smilšmāla morēnas, ko bieţi vien sedz 
smilts un mālsmilts, sastopam arī grantainus nogulumus. Nelielās platībās sastopams 

bez akmeľu māls un putekļains smilšmāls. Bieţi augsnes cilmieţi ir kārtaini.  
Šķeltovas pagastā galvenokārt sastopamas viens augšľu tips (attēlā gaiši dzeltens 
krāsojums), t.i., velēnu vāji un vidēji podzolētas (daļēji erodētas) augsne.  

Velēnu vāji podzolētas augsnes ir samērā labas augsnes ar 17-25 cm biezu trūdvielu 
slāni. Izskalošanās horizonts ir vāji izteikts vai nav vispār. Augsnes virskārtas reakcija 

neitrāla vai vāji skāba.  
8. attēls 

Šķeltovas pagasta augšľu karte 

 
Velēnu vidēji podzolētas ir sliktas tīruma augsnes. Trūdvielu slānis parasti bez 

struktūras, tīrumā 14-17 cm biezs, mazāks krūmājos un meţos. Augsnei var būt 
klejošanās pazīmes. Virskārtas reakcija visbieţāk skāba.  

 
Vidējais svērtais LIZ zemju kvalitātes novērtējums ballēs par hektāru uz 2006. gada 
27. decembri, Šķeltovas pagastā ir 30 balles, kas ir vidējs rādītājs Latvijā kopumā. 

(vismazākais vērtējums 16 balles Kolkas pagastā, maksimālais vērtējums- 67 balles, 
Svitenes pagastā). 

 
Šķeltovas pagasta zemju vidējā kadastrālā vērtība  ir 84 Ls/ha,  LIZ- 83 Ls/ha, meţa 
zemēm- 70 Ls/ha. MK 26.06.2007. noteikumi Nr. 444 „ Noteikumi par lauku 

nekustamo īpašumu grupas kadastrālā vērtību” nosaka, ka LIZ kadastrālā bāzes 
vērtība 2008. gadā būs 140 Ls/ha.  

 
Pagasta teritorijā meliorētas, t.i., veikta augšľu mitruma regulēšana un kultūrtehniskā 
ielabošana novācot akmeľus, apaugumu un izdarot lauku planēšanu, ir 44% no 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
 

                                                                 
8
 VZD informācija, 2006. gads  
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Pēc LAD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas informācijas, pagasta teritorijā nav valsts 

nozīmes ūdensnotekas.  
 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 
1.4. Vides situācija 

1.4.1. Vēsturiski piesārņotās teritorijas  

Latvijas vides aģentūras datu bāzē, Šķeltovas pagasta teritorijā ir viena potenciāli 
piesārľota vieta, t.i., slēgtā sadzīves atkritumu izgāztuve „Borovije”, kas atrodas 

Borovijes ciemā. Izgāztuve rekultivēta 1998. gadā. Citu bīstamu potenciāli piesārľotu 
vietu pagasta teritorijā nav.  

1.4.2. Piesārņojošas darbības uzņēmumi 

Šķeltovas pagastā nav A kategorijas piesārľojošas darbības uzľēmumu.  
 

Saskaľā ar atskaitēm Nr 2 „Gaiss”, par piesārľojošu darbību atskaitās Šķeltovas 
pagasta padome. Pagasts ir saľēmis C kategorijas piesārľojošas darbības atļauju 

sadedzināšanas katla KAU- 200 ekspluatācijai, kas nodrošina ar siltumu pagasta 
padomes telpas, kuras ir izvietotas Šķeltovas tautas namā. Saskaľā ar atļaujas 
informāciju, Šķeltovas pagasta padome 2006. gadā izlietojusi 90 t koksnes kurināmā.  

  
Šķeltovas pagasta padome ir saľēmusi B kategorijas piesārľojošas darbības atļauju Nr 

KR-B25, kura ir derīga līdz 2011. gada 18. janvārim.  
 
Pagasta teritorijā nav citu uzľēmumu, kam ir izdotas un ir spēkā atļaujas un 

apliecinājumi B un C kategorijas piesārľojošai darbībai.  
 

1.4.3.Gaisa kvalitāte 

Pagasta teritorijā un tiešā tā apkārtnē neatrodas būtiski gaisa kvalitāti ietekmējoši 
objekti. Teritorija atrodas nomaļus no galvenajām transporta maģistrālēm. 

 

 LIZ primāri ir piemērotas lauksaimniecībai, galvenokārt lopkopībai, kā arī zemju 
transformācijai uz meža zemēm; 

 Meliorētajās zemēs ir jāveic meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas 
sistēmu (novadgrāvju) uzturēšana un renovācija.  

   Meliorēto zemju izmantošanā jāievēro normatīvo aktu prasības par zemes 
meliorācijas sistēmu saglabāšanu un piederību: MK noteikumi Nr. 272. 

(08.04.2004.) “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, MK 
noteikumi Nr. 629 (27.07.2004.) “Meliorācijas kadastra noteikumi”, MK noteikumi 
Nr. 619 (20.07.2004.) “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes 
transformācijas atļaujas”. 

 Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai noteiktas plānojuma II daļā 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, sadaļā „Prasības reljefa un 
augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai”.  
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9. attēls 
Šķeltovas ciema daudzdzīvokļu māja  

 

Lielākie gaisa piesārľojuma avoti 
Šķeltovas pagastā ir katlu mājas, 
dzīvojamo māju dūmvadi, kokapstrādes 

uzľēmuma ventilācijas iekārtas, 
autotransports.  

Šķeltovas pagastā nav centralizētās 
apkures sistēmas un lielākajā daļā ēku 
kā kurināmo ēku apsildīšanai iedzīvotāji 

izmanto koksni un gāzi. Šāda veida 
apkures iekārtas rada lokāla rakstura 

piesārľojumu, kas it īpaši ir izteikts 
ziemā apkures sezonas laikā. Izmešu 
daudzuma struktūras izmaiľas cieši 

saistītas ar kurināmā veidu un 
daudzumu. Ekonomisku apsvērumu dēļ 

daudzas nelielās katlu mājas sāka 
izmantot kurināšanai koksni un tās 
atlikumus. 

 

1.4.4. Atkritumu apsaimniekošana 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pagastā organizē Šķeltovas pagasta padome 
sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju SIA „DOVA”. 

10. attēls 
Sadzīves atkritumu savākšanas punkti Šķeltovas ciemā 

 
 

Līdzīgi kā citās lauku teritorijās, atkritumu savākšana no viensētām nereti ir 
apgrūtināta objektīvu apstākļu dēļ – ceļi un braukšanas apstākļi rudens/pavasara 

lietavu vai ziemas apstākļos nav izmantojami specializētās atkritumu savākšanas 
tehnikai. Liela daļa iedzīvotāju sadzīves atkritumus noglabā paši, tos sadedzinot vai 
aprokot zemē.  

Šķeltovas pagastā saraţoto atkritumu apjoms sastāda 208m3/gadā9 
 

Notekūdeľu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā ik gadu rodas 2.5 t dūľu, kuras tiek 
izvestas uz pašvaldības tīrumiem, kuri šobrīd netiek izmantoti. Atkritumi no NAI 
restēm tiek savākti konteineros un izvesti kopā r sadzīves atkritumiem uz atkritumu 

apglabāšanas poligonu.  
 

                                                                 
9
 Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007. - 2013. gadam. 
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 Prasības sadzīves atkritumu apsaimniekošanai noteiktas Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 1.20.punktā. 
 Teritorijas plānojums nosaka, ka Šķeltovas pagastā aizliegts ierīkot jaunas izgāztuves 
(apbūves noteikumu 1.3.p. 2.ap.).  

 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana organizējama saskaņā ar Dienvidlatgales atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāniem. 

 

1.4.5. Paaugstināta riska objekti un teritorijas  

Šķeltovas pagastā nav paaugstināta riska objektu vai teritoriju.  

1.4.6. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 

Dabas liegums „Čertoka ezers”- Natura 2000 teritorija. Tā dibināšanas gads ir 1977. 
Kopējā aizsargājamā platība ir 53 ha, no tiem 1,9 ha ir Čertoka ezers. Dabas lieguma 

“Čertoka ezers (Valnezers)” valdītājs un apsaimniekotājs ir VAS Latvijas valsts meţi 

Dienvidlatgales meţsaimniecība. Teritorijas pārvaldi un apsaimniekošanu koordinē 
Vides ministrijas izveidota Dabas aizsardzības pārvalde, tā organizē dabas 

aizsardzības plānu izstrādi un veicina to ieviešanu, ka ari pārvalda īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas, kuram nav izveidota administrācija. 
 

 

11. attēls 
Čertoka ezers

10
 

 
Teritorija ietver sufoziju izcelsmes 
ezeru - Čertoku ar apkārtējiem 

sausiem prieţu meţiem - skujkoku 
meţiem uz osiem, kas ir ES 
Biotopu direktīvas aizsargājams 

biotops. Izcili ainaviski vērtīgs 
objekts, īpaši sufoziju izcelsmes 

ezers dziļā piltuvveida ieplakā ar 
samērā stāvām krasta nogāzēm.  

Ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Dabas aizsardzības plāns izstrādāts 2004.-

2010.gadam. Tā uzdevums aizsargāt ezera un apkārtnes ekosistēmu un ainavu. Ezers 
mazeitrofs, ar dzidru zilganzaļu ūdeni, un klejotu dibenu. Dabas aizsardzības plānā 

nav noteikts speciāls zonējums dabas lieguma teritorijai. DAP galvenokārt noteikti 
pasākumi, lai sakārtotu tūrisma nozares ietekmi uz dabas lieguma teritoriju, t.i., taku 
un atpūtas vietu izveide, informācijas zīmju izvietošanu u.c. pasākumus. Nav 

izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.  
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 http://www.skeltova.lv/?id=14 
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1.4.7. Kapsētu teritorijas 

 

12. attēls 
Štašķeviču kapsēta 

 
Šķeltovas pagastā ir sešas kapsētas, 
kuras tiek aktīvi izmantotas- Borekstu, 

Lejas Kudiľu, Upes Kudiľu, 
Stašķeviču, Pareizticīgo un Šķeltovas 

kapsētas. Papildus teritorijas kapsētu 
izveidei nav nepieciešams rezervēt, kā 
arī nav nepieciešams esošās paplašināt.  

 

 

1.5. Teritorijas telpiskā struktūra 

1.5.1. Zemes lietojumu struktūra 

Saskaľā ar VZD datiem (01.01.2006.) Šķeltovas pagasta kopējā platība ir 7526.6ha. 
Lielāko teritorijas daļu aizľem LIZ, kas ir gandrīz 55% teritorijas, 4163 ha platībā.  

 
Otru lielāko teritorijas daļu aizľem meţi, kas ir 2096.4 ha platībā un aizľem 28% 
pagasta teritorijas.  

 
13. attēls 

Šķeltovas pagasta zemju struktūra 

2%

4%

5%

3%

6%

17%

29%
34%

 LIZ

meži 

krūmāji 

purvi 

ūdeņiem 

pagalmi 

ceļi 

pārējās zemes 

 
 
Salīdzinot ar citiem Latgales reģiona pagastiem, Šķeltovas pagasta teritorijā neliela 

daļa zemes atrodas zem ūdeľiem, t.i., 2% teritorijas, kas ir 276.2 ha. 5% teritorijas 
aizľem ceļi. Liela daļa Šķeltovas pagasta teritorijas nav iedalīta nevienā no zemes 
lietošanas veidiem un ir noteikta kā „pārējās zemes”, t.i., 29%, kas ir 199.2 ha.  3% 

teritorijas sastāda purvi, 6% krūmāji, kas norāda uz pagasta zemju neintensīvo 
izmantošanu.  

 
Zemes reformas rezultātā Šķeltovas pagastā 2006.gada sākumā bija izveidojušies 414 
zemes īpašumi un 219 lietojumi. Lielākā īpašumu daļa, uz ko īpašumtiesības ir 

nostiprinātas Zemesgrāmatā (95% īpašumu, kopā 4122.8 ha) ir fizisko personu rīcībā.  
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Pašvaldības pārziľā ir 2 īpašumi ar kopplatību 0.7 ha (t.sk. no kuriem 0.6 ha ir 

daudzdzīvokļu māju un sabiedrisko objektu pagalmi). Pagasta teritorijā nav valsts un 
valsts institūciju īpašumu. 

 
Savukārt lietojumu statusā kopumā pagastā vēl ir tikai 22 % Šķeltovas pagasta 
teritorijas, t.sk. fizisko un juridisko personu lietojumā ir 1569.5 ha, pašvaldības- 647.9 

ha, valsts un valsts institūciju lietojumā- 623 ha, no tās 76% ir meţu teritorijas (478 
ha). Brīvās valsts zemes pagasta teritorijā ir 2.2 ha, no kuras 1 ha ir LIZ, 1,2 ha- meţs.  

 

1.5.2. Ciema apbūves struktūra 

Šķeltovas ciemā dzīvo 30% pagasta iedzīvotāju, kas pamato tā turpmāko attīstību kā 

vienīgajai blīvas apbūves teritorijai Šķeltovas pagastā. 
 

 

14. attēls 
Šķeltovas ciema plānotā (atļautā) 

izmantošana 

 

Šķeltovas ciems izveidojies divu 
autoceļu krustojumā, t.i. V636 
„Vasiļova – Višķi– Grāveri un V676 

„Krāslava – Izvalta – Šķeltova – 
Aglona, Šķeltovas ezera krastā. 

Šķeltovas ciemā ir divas, blakus 
izvietotas daudzdzīvokļu mājas, 
kurās kopā ir 39 dzīvokļi. 

Daudzdzīvokļu mājas izbūvētas 80.-
to gadu vidū..   

Teritorijas ap daudzdzīvokļu mājām nav iezonētas kādai konkrētai izmantošanai, 
tādejādi rodot iespēju tās izmantot tieši tām funkcijām, kuras būs nepieciešamas, bet 
kuras šobrīd nav iespējams prognozēt, piemēram, labiekārtotas teritorijas, 

daudzdzīvokļu māju apbūve vai sabiedrisko objektu apbūve. 
 

 

15. attēls 
Savrupmāju apbūves teritorija Šķeltovas 

ciemā 

Šķeltovas ciemā Līvānu tipa 

individuālās dzīvojamās mājas 
izvietojušās autoceļa V676 ceļa malā, kā 
arī kompakta apbūve izveidota starp 

autoceļu V676 un V636, kur arī plānots 
turpināt šo apbūvi, kā arī ciema centrā 

aiz pagasta administratīvās ēkas.    
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16. attēls 
Labiekārtota teritorija pie Šķeltovas 

pamatskolas 

  
Ciemata centrā paredzēts paplašināt 

labiekārtotās teritorijas ap skolu un 
bērnudārzu, kas veiksmīgi strukturizētu 

teritoriju ap šīm ēkām, nodrošinot bērnu 
drošību un kvalitatīvu apmācību.  

.  

 

17.attēls 
Bijusī ēdnīcas ēka Šķeltovas ciemā pie 

krustojuma V676 un V636 

 
Plānojumā paredzētas teritorijas 
darījumu un sabiedrisko objektu 

apbūvei, t.i., autoceļa V636 „Vasiļova 
– Višķi– Grāveri un V676 „Krāslava – 

Izvalta – Šķeltova – Aglona 
krustojumā, t.sk., šobrīd neizmantotajā 
ēdnīcas ēkā.  

 

 

18. attēls 
Raţošanas objektu apbūves teritorija 

Šķeltovas ciemā 
 

Šķeltovas ciema dienvidaustrumu daļā 

atrodas bijušās darbnīcu teritorijas, 
kuras šobrīd ir tikai daļēji izmantotas 
un liela daļa ēku ir neizmantotas un ir 

sliktā tehniskās stāvoklī, bet ľemot 
vērā, ka kopumā teritorijai ir labs 

novietojums, šīs teritorijas ir ievērtētas 
raţošanas un darījumu objektu 
apbūvei.  

Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums  

 Teritorijas plānojumā Šķeltovas pagastā noteikts viens ciems ar ciema robežām- Šķeltova. 

 Ciemam noteiktas robežas, kas to vienmērīgi un nedaudz paplašina. 

 Ciema zonējumu galvenokārt nosaka jau esošā izmantošana, kā arī iespējamās intereses 
no apkārtējām teritorijām.  

 Jaunu blīvi apdzīvotu vietu veidošanās pagasta teritorijā nav paredzama.  
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1.5.4 Zemju vērtību zonējums
11

 

Šķeltovas pašvaldības zemes vērtību zona un tās vērtība veidotas ľemot vērā gan 

tiešu, gan netiešu informāciju par nekustamā īpašuma tirgus konjuktūru, pagasta 
atrašanās vietu, atsevišķo apbūves rajonu pievilcību un blakus esošo pagastu 
nekustamā īpašuma tirgus rādītājus. 

 
Ľemot vērā informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem pagastā un rajonā 

kopumā, pašvaldības ekonomisko situāciju, informāciju par cilvēkresursiem, vāji 
attīstīto uzľēmējdarbību, Šķeltovas pašvaldībā tika izdalīta viena zemes vērtību zona, 
kurā tika iekļauta visa pašvaldības teritorija un noteikta zonas zemes bāzes vērtība: 

 vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo ēku apbūves teritorijām standartplatības 
ietvaros (līdz 2000 m2) - 0.05 Ls/m2, 

 rūpniecības objektu apbūves teritorijām standartplatības ietvaros (līdz 10000 
m2) - 0.05 Ls/m2, 

 tā kā tirgus datu analīze valsts griezumā uzrāda, ka lauku teritorijās darījumu 

iestāţu apbūves zemes cenu līmenis ir vienāds ar vienģimenes un divģimeľu 
dzīvojamo māju apbūves zemes cenu līmeni, darījumu iestāţu un komerciāla 

rakstura apbūves NĪLM grupai zemes bāzes vērtība pielīdzināma individuālās 
apbūves zemes bāzes vērtībai - 0.05 Ls/m2 visai zemes vienības platībai, 

 daudzdzīvokļu māju apbūves zemes bāzes vērtība noteikta kā vienģimenes un 

divģimeľu dzīvojamo māju apbūves zemes bāzes vērtība - 0.05 Ls/m2 un tiek 
piemērota visai zemes vienības platībai, 

 sabiedrisko objektu apbūves teritorijām zemes bāzes vērtība tiek noteikta tādi 
pati kā vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo ēku apbūves teritorijām 
pielietojot koeficentu 0.5, kas noteikts visā valstī vienāds - 0.03 Ls/m2, 

 platībām virs standartplatibas zonas bāzes vērtība noteikta - 0.01 Ls/m2, 

analizējot darījumus ar lauksaimniecības zemēm rajonā kopumā, 

 
2007. gada 26.jūnija valdības sēdē tika apstiprināti Ministru kabineta (MK)noteikumi, 
kas nosaka jaunu kadastrālo vērtību bāzi 2008.gadam, kas nosaka, ka kadastrālās 

vērtības bāze būs 140 Ls/ha.  
 

1.6. Iedzīvotāji un apdzīvojuma struktūra 
Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija Šķeltovas pagastā 2007. gada 
janvārī bija 824 iedzīvotāji. Pēdējo 4 gadu laikā iedzīvotāju skaits pagastā 

samazinājies par 5.9 % (bāzes gads 2003., ar iedzīvotāju skaitu 876). Iedzīvotāju 
skaita samazinājums ir nedaudz augstāks kā tas ir Krāslavas rajonā kopumā, kurā 

kopš 2003. gada iedzīvotāju skaits samazinājies par 5.2 %. 
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 Lauku apbūves zemju zonējums, 2002. gads, VZD 
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19. attēls 
Iedzīvotāju skaita dinamika Šķeltovas pagastā 
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Vērtējot iedzīvotāju migrācijas datus, jāsecina, ka negatīvo iedzīvotāju pieaugumu 
veicina zemā dzimstība, jo pagasta teritorijā pēdējo gadu laikā iebrauc vairāk ne kā 
izbrauc (skat. tabulu), t.i., mehāniskās kustības saldo ir pozitīvs- 15 iedzīvotāji.  

7. tabula 
Šķeltovas pagasta iedzīvotāju migrācijas dati 

Gadi Iebraukuši Izbraukuši 

2004. 32 26 

2005. 24 37 

2006. 32 10 

Kopā 88 73 

Šķeltovas pagastu, kā savu dzīves vietu izvēlas cilvēki, kuriem dzīve lielpilsētā ir par 

dārgu, nav iespēja atrast darbu vai ienākumiem atbilstošu dzīvesvietu, t.i., 
bezdarbnieki, vientuļās mātes, pensionāri un citas sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju 

grupas.  
 
Šķeltovas pagastā iedzīvotāju sadalījums pēc dzimumiem ir līdzvērtīgs, attiecīgi 

50/50. (Latvijā attiecīgi: 54,3% sievietes un 45,7%- vīrieši).  

1.6.1. Apdzīvojuma struktūra 

Šķeltovas pagasta telpisko organizāciju raksturo Latgales reģiona apdzīvojuma 
raksturs, t.i., vairākas nelielas kompaktas apdzīvotās vietas, no kurām daţās ir 
dievnami vai kapsētas.  

 
Kā lielākā apdzīvotā vieta ir pagasta administratīvais centrs Šķeltovas ciems, kas ir 

par pamatu kāpēc plānojumā tam ir noteikta ciema robeţas un atšķirīgi nosacījumi, kā 
pārējai pagasta daļai. Šķeltovas ciemā dzīvo 247 pagasta iedzīvotāji, kas ir 30% no 
visiem pagasta iedzīvotājiem, otra lielākā apdzīvotā vieta ir Slostovka ar 44 

iedzīvotājiem, kurai seko Cesļava un Peipiľi ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu (skat. 
pielikumu).  

 

1.7. Kultūrvēsturiskais matojums 
Šķeltovas pagasta teritorijā ir 6 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi, no kuriem 
viens ir vietējas nozīmes, bet pārējie- valsts nozīmes kultūras pieminekļi, no kuriem 
viens ir arhitektūras piemineklis (skat. 3. pielikumu).  
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Upes Kudiņu apmetne (vietējas nozīmes, Nr. 1081) 
Apmetne atrodas Upes Kudiľu ciemā uz A no Helenas Peipiľas mājām. Tā situēta 

Aksenovas ezera krasta nogāzē. Kultūras slānis tumšs. Tā biezums līdz 0,5 m. 
Apmetnes teritorija tiek apstrādāta – piemājas zeme. (Dati no 20.09.1979) 
 

Ekstu senkapi (valsts nozīmes, Nr. 1080) 
Kā arheoloģijas piemineklis Ekstu senkapi kļūst pazīstami 20.gs. sākumā, kad ziľas 

par tiem tiek nopublicētas Arheoloģiskās komisijas vēstnesī. 1926.gadā pieminekli 
apmeklē, apraksta un izgatavo situācijas plānu B. Breţo.  
Senkapi ierīkoti Biešenu ezera austrumu krastā. Tas ir uzkalniľu kapulauks, 

piemineklis postīts ierīkojot Ekstu ciema kapsētu. Tās teritorijā uzkalniľi ar nolūku 
tiek nolīdzināti, jo bojājot kapsētas izskatu. Patlaban te saglabājušies ap 5 uzkalniľi, 

kuru sākotnējie izmēri vairs nav nosakāmi. Tie tagad 3 – 4 m diametrā, līdz 0,4 m 
augstumā. Kādi uzkalniľi noarti tīrumā, kurš uz dienvidaustrumiem no kapsētas 
(zināms, ka 20.gs. sākumā senkapos bijis ar 20 uzkalniľu). Pēc vietējo iedzīvotāju 

ziľām kā kapsētas teritorijā, tā tīrumā atrasti cilvēku kauli un senlietas. Minētie 
atradumi nav saglabājušies. Iespējams, ka līdzās uzkalniľu kapulaukam šeit atrodas 

arī līdzenais. 
 

Peipiņu apmetne (valsts nozīmes, Nr.1079) 

Kā arheoloģijas piemineklis Peipiľu apmetne kļūst pazīstama 1971.gadā, kad to 
apmeklē un apraksta M. Atgāzis.  

Apmetne atrodas Peipiľu ciemā 20 m uz ZA no A. Platača mājām. Apmetne ierīkota 
plaša uz lēzena paugura ziemeļrietumu nogāzē. Tā aizľem ap 50 x 70 m lielu 
teritoriju. Kultūras slānis izteikts, tumši melns. Tā biezums ap 0,5 m. Pieminekļa 

teritorijā iegūti savrupatradumi – bezripas keramikas māla trauku lauskas ar gludo 
virsmu un ripas keramikas māla trauku lauskas. Apmetnes teritorija tiek apstrādāta – 

piemājas dārzs. 
 
Brīveru pilskalns (Gorodok) un apmetne (valsts nozīmes, Nr.1077) 

Kā arheoloģijas piemineklis Brīveru pilskalns kļūst pazīstams 1941.g., kad to 
apmeklē, apraksta un izgatavo situācijas skici A. Gusars.  

Brīveru pilskalns ierīkots ap 15 m augstajā Dubnas upes labajā krastā, vietā, kur tajā 
ietek strautiľš, veidodams ap 8 m dziļu gravu. Tas no trim pusēm dabiski labi 
nocietināts – ziemeļos, austrumos un dienvidaustrumos tam kraujā strauta gravas 

nogāze, bet dienvidos – stāvais Dubnas upes krasts. Ziemeļrietumos, kur nav nekādu 
dabisku šķēršļu, pilskalns no apkārtnes nodalīts ar grāvi un valni. Plakuma izmēri ap 

35 x 40 m. Kultūras slānis pelēcīgs, neizteikts, līdz 0,2 m biezs. Pilskalna teritorija 
noaugusi ar kokiem. 1993.gada apmeklējumā pilskalna plakuma A malā zem izgāzta 
koka saknēm konstatēts 0,4 m biezs kultūrslānis un atrastas bezripas gludās trauku 

lauskas. 
 

Brīveru senkapi (valsts nozīmes, Nr.1078) 
Senkapi atrodas 800 m uz ZR no Upes Kudiľu ciema kapsētas, 200 m uz DR no 
Brīveru ciema iedzīvotāja A. Bogdanova mājām (Bogdanovs miris, viľa mājas tagad 

stāv pamestas). Tie ierīkoti paugurainajā, smilšainajā Dubnas upes labajā krastā. 
Senkapi aizľem apmēram 200 m garu, 80 m platu joslu. Te, rokot kartupeļu bedres, 

izrakti cilvēku kauli un senlietas. Otra atraduma vieta 150 m uz ZA no mājām, kur arī 
lēzenā paugurā, rokot kartupeļu bedres, izrakti cilvēku kauli un senlietas. Pieminekļa 
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teritorijā kā savrupatradumi iegūti priekšmeti – 2 dzelzs šaurasmens cirvji, bronzas 

grīstes vainaga fragmenti, kaklariľķu ar noplacinātiem galiem fragmenti, piecas 
pakavsaktas ar atrotītiem galiem u.c. Senkapu teritorija noaugusi ar priedēm.    

 

Šķeļtovas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca (valsts nozīmes Nr.6314) 

 

 

20. attēls
12

 
Šķeltovas Sv. Nikolaja 

pareizticīgo baznīca 

 

Baznīcas ēka celta 1836. 
gadā. Tā ievērojama ar savu 

pirmatnējo stilu un 
oriģinalitāti(kvadrātveidīga 
forma, izgreznota ar baltām 

kolonnām un ar zemu 
kupolu). 1996. gada 19. 

decembrī Svētā Nikolaja 
baznīca tika iesvētīta pēc 
restaurācijas, par godu 160. 

gadu jubilejai.  
 

Šķeltovas pagasta augstvērtīgas kultūrvēsturiskās ainavas vērojamas Šahmanu, 

Kreķeļu un Slostovkas ciemos, kur ir saglabājušās dzīvojamās un saimniecības ēkas, 
kas būvētas 20.gs. 20-jos gados, kuru pamatā ir akmens sienas un īpatnējā arhitektūra, 

kad dzīvojamā un saimniecības ēka ir savienotas. Tās šķir tikai neliels pagalmiľš, kas 
arī atrodas zem jumta. 
 

Valsts kultūras pieminekļu saraksta projektā ir iekļauti sekojoši Šķeltovas pagasta 
teritorijas objekti: 

o Pareizticīgo kapu kapliča (19.gs.b.); 
o Peipiľu katoļu baznīca (1920.-1922.); 
o Slostovkas vecticībnieku lūgšanu nams ar vārtiem (19.gs.II.p.) 

 

Arheoloģiskie pieminekli, galvenokārt senkapi un svētvietas, daudzos gadījumos apauguši ar 
krūmiem, tiem grūti piekļūt vai pat pamanīt. Daļa no tiem atrodas pašvaldību īpašumā, līdz 
ar to nav konkrētas personas, kas būtu ieinteresēta pieminekļa sakopšanā. Pašvaldībai 
katastrofāli trūkst līdzekļu. Pieminekļu saglabātība tiek apdraudēta.  

 

1.8. Sociālā infrastruktūra 

1.8.1. Mājokļi 

Šķeltovas ciematā atrodas : 12 dzīvokļu dzīvojama māja , 27 dzīvokļu dzīvojama 
māja, Līvānu tipa mājas, individuālās dzīvojamās mājas, pagasta administratīvā ēka, 
kultūras nams, bērnu dārzs, skola, medpunkts, skolas ēdnīca, SIA "Trevis " u.c. 
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 http://www.latgaleslaiks.lv/lv/2006/5/23/28645 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums.  
I daļa. Paskaidrojuma raksts  

 

SIA Grupa93, Šķeltovas pagasta padome 

 
36 

1.8.2. Sociālās infrastruktūras objektu raksturojums 

Šķeltovas pamatskola uzcelta 1964.gadā. Šķeltovas pagastā ir pamatskola, kurā mācās 
46 skolēni, kas nebūt nav skolas maksimālo iespēju noslogojums. Vispārizglītojošās 

mācību iestādes ārpus pagasta robeţām apmeklē tik pat liels skaits audzēkľu- 46 
bērni, kuri pamatā ir vidusskolas vecuma:  

 Izvaltas pamatskolā – 14; 

 Grāveru pamatskolā – 8; 
 Špoģu vidusskolā – 7; 

 Daugavpils pilsētas skolās – 4; 
 Rīgas pilsētas skolās – 2; 
 Krāslavas pilsētas skolās – 8; 

 Preiļu vidusskolā – 3. 
 

 

21. attēls 
Šķeltovas pamatskola  

 

Skolā strādā 12 skolotāji un 6 
tehniskie darbinieki. Skolā ir 

izveidota 5-6 gadīgo bērnu 
pirmskolas grupa. Grupā ir 17 
audzēkľi. Pie skolas ir izveidota 

bērnudārza grupiľa, kuru apmeklē 9 
bērni un strādā 2 audzinātājas, 
apkopēja, 2 kurinātāji. Skolā ir 6 

klašu komplekti ar latviešu valodas 
apmācību.  

 
 

 

22. attēls 
Šķeltovas pagasta padomes un kultūras 

nama ēka 
 

Šķeltovas pagasta kultūras nama 
ēkai ir vairākas funkcija, kas ļauj šo 

salīdzinoši lielo ēku veiksmīgi 
uzturēt. Ēkā ir izvietota pagasta 

padome, bibliotēka, kurā ir izveidots 
arī neliels tūrisma informācijas 
centrs, kurā iespējams iegūt 

informāciju par Latvijas un Ārvalstu 
piedāvātajām atpūtas vietām.  

 
Bibliotēka ir nodrošināta ar datortehniku un ir interneta pieslēgums. Trīs datori 
bibliotēkai tika piešķirti projekta „Latvijas Gaismas tīkls” ietvaros.  
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23. attēls 
Slostovkas vecticībnieku dievnams

13
  

 

Pagastā ir vairākas baznīcu 
draudzes- Šķeltovas Sv. Nikolaja 
pareizticīgo baznīca, kas ir valsts 

nozīmes kultūras piemineklis, 
Peipiľu Sāpju Dievmātes katoļu 

baznīca un Slostovkas 
vecticībnieku dievnams. 

 

Šķeltovā ir feldšeru  vecmāšu punkts, kur var  saľemt ne tikai medicīnisko aprūpi, 
pirmo neatliekamo palīdzību negadījumos, bet arī iegādāties  nepieciešamās zāles. 

FVP divas reizes nedēļā pieľem ģimenes ārste. Medpunktā ir iekārtoti un aprīkoti 
fizioterapijas un stomatoloģijas  kabineti. Feldšeru-vecmāšu punktā 2006.gada nogalē 
tika uzsākts kapitālais remonts, kā arī tiks nodrošināts ar jaunu aprīkojumu.  

Sabiedrisko kārtību pagasta teritorijā nodrošina Krāslavas policijas iecirkľa 
inspektors. 

1.8.3. Uzņēmējdarbība 

Šķeltovas pagasta teritorijā nav liels skaits uzľēmumu, kas varētu nodrošināt pagasta 
iedzīvotājus ar darba vietām. Valsts nodarbinātības aģentūras rīcībā esošā informācija 

liecina, ka uz 2007. gada 1. janvāri Šķeltovas pagastā ir 76 oficiālie bezdarbnieki 
Bezdarba procents, rēķinot no darbaspējīgajiem iedzīvotājiem, ir 24%. Vidēji rajonā 

tie ir 18%. Abi šie rādītāji ir ļoti augsti, salīdzinot ar Latvijas vidējiem rādītājiem. 
Algotajos pagaidu darbos tiek nodarbināti 30-34 bezdarbnieki gadā. Galvenie darba 
devēji pagaidu darbiem ir Šķeltovas pagasta padome un pagasta zemnieku 

saimniecības, kas arī ir galvenā uzľēmējdarbības nozare pagastā. Pagastā ir reģistrētas 
20 zemnieku saimniecības un 410 piemājas saimniecības. 

 

24. attēls 
Šķeltovas pagasta lauksaimniecības zeme 

 

Lielākās zemnieku saimniecības 

Šķeltovas pagastā ir „Ziemeļi K” (kopējā 
platība zeme– 154 ha, liellopi– 37, no 
tām 22 slaucamas govis), „Ezermala” 

(kopējā platība zeme– 86 ha; liellopi – 
13, t.sk., 8 slaucamas govis), „Silmali” 

(kopējā zemes platība– 60 ha; liellopi – 
26, t.sk., 14 slaucamas govis), 
„Jaunzemi” (kopējā zemes platība- 51 ha; 

liellopi– 12 t.sk., 4 slaucamas govis).  
Šķeltovas pagastā ir izteikti daudz naturālo saimniecību. Lielākās piemājas 

saimniecības ir līdz 50 ha lielas („Krūmāji”- 50 ha, 17 liellopi; „Aizpurves”- 40 ha, 26 
liellopi; „Liesmas”- 23 ha, 14 liellopi). Šķeltovas pagastā ir potenciālas iespējas 
attīstīties lauku tūrisma nozarei, ľemot vērā dabas apstākļus, t.i., ainavu, reljefu, 

                                                                 
13

 http://www.skeltova.lv/UserFiles/Image/Vecticibnieku%20dievnams%20lie.jpg 
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ezerus, neskarto dabu. Šobrīd pagasta teritorijā tūrisma pakalpojumi tie piedāvāti 5 

vietās. 

 

25. attēls 
Viesu māja „Baltie bērzi” 

 
Naktsmītnes pakalpojumus piedāvā 

viesu māja „Baltie bērzi” (banketu 
zāle, semināru telpas, dzīvnieku 

apskate, pirts, bērnu rotaļu laukums 
u.c.),Tūrisma un aktīvās atpūtas 
centrs ( viesnīca, konferenču telpas, 

peldvietas, katamarāni, 
makšķerēšana Šķeltovas ezerā, 

sporta laukums u.c.).  
 

Pie Peipiľu un Karašu ezeriem ir izveidotas labiekārtotas teltsvietas, kā arī Brīveru 

pilskalnā ir izveidota labiekārtota atpūtas vieta, ar iespēju uzcelt telti.  
Šķeltovas pagasta potenciāls tūrisma attīstības jomā ir gandrīz neizmantots, tāpēc 

plānojuma ietvaros tiek atbalstītas šāda veida aktivitātes ikvienā pagasta daļā, 
nenorādot konkrētas teritorijas.  
Šķeltovas ciemā ir trīs pārtikas tirdzniecības veikali un viens ir apdzīvotajā vietā- 

Slostovka (skat. 4. pielikumu). Šķeltovas ciemā trūkst ēdināšanas uzľēmuma, kas 
būtu svarīgs priekšnoteikumus tūrisma nozares attīstībai(ir viens bārs).   

 

1.9. Transporta infrastruktūra 

1.9.1. Valsts ceļi 

Šķeltovas pagasta teritoriju šķērso valsts 1. šķiras asfaltbetona autoceļš P-62 
Krāslava- Madona. Šī autoceļa satiksmes intensitāte pēc 2006. gada datiem ir 

844 aut./dnn, tomēr šis automašīnu skaits reāli neietekmē Šķeltovas pagasta 
dzīves kvalitāti, jo autoceļš atrodas pašā Šķeltovas pagasta ziemeļaustrumu stūrī.  
 

Pagasta teritoriju šķēros arī trīs valsts nozīmes 2. šķiras autoceļi 
 V 636 „Krāslava – Izvalta – Šķeltova – Aglona”, uz kura ir arī tilts pār Dubnu; 

 V 676 „Vasiļova – Višķi – Grāveri”;  
 V 641 „Peipiľi – Prusaki – Grāveri”, uz kura ir arī tilts pār Dubnu. 

 

 

26. attēls 
Valsts 2. šķiras autoceļš V636 

 
Valsts autoceļš V-636 šķērso pagastu 
virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem, 

tādejādi šī ceļa izmantošana ir 
visintensīvākā, t.i., 322 automašīnas 

diennaktī, V676- 157 aut./dnn. un V-641 
izmanto 82 automašīnas diennaktī. 
Valsts 2. šķiras autoceļi pagasta 

teritorijā ir asfaltēti tikai Šķeltovas 
ciema robeţās.  

 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums.  
I daļa. Paskaidrojuma raksts  

 

SIA Grupa93, Šķeltovas pagasta padome 

 
39 

Turpmākās attīstības priekšnoteikumi 

 Plānojumā tiek norādīta nepieciešamība veikt valsts autoceļu asfaltēšanu, 
ņemot vērā faktu, ka šobrīd līdz pagasta administratīvajam centram nevar 

nokļūt pa asfaltētu ceļu.  
 Ceļu ekspluatācijas nodrošināšanai jāievēro likums „Par autoceļiem”, MK 

01.04.1999. noteikumi Nr. 126 “Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami 

servisa objekti”, LR Satiksmes Ministrijas noteikumi Nr.5 “Noteikumu par 
servisa objektu izvietošanu un pieslēgšanu autoceļiem” “Aizsargjoslu likuma 

prasības.  
 Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” seko valsts autoceļu 

būvniecībai un uzturēšanai un paredz prasības to apsaimniekošanai. Prasības, 

kas skar teritorijas izmantošanu autoceļu tuvumā galvenokārt attiecas uz 
zemes nodalījuma joslu, kur ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez valsts ceļu 

dienesta atļaujas un darbības autoceļu aizsargjoslās jāsaskaņo ar valsts ceļu 
dienestu. 

 Servisa pakalpojumu uzņēmumus, un vizuālo reklāmu gar valsts autoceļiem 

ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsardzības zonā atļauts izvietot ar valsts 
ceļu dienestu saskaņotās vietās MK noteiktajā kārtībā. 

 Lai nodrošinātu veiksmīgu tūrisma jautājumu risināšan 

 

1.9.2. Pašvaldības ceļi 

 

27. attēls 
Skolas iela Šķeltovas ciemā 

 

Šķeltovas pagasta ceļu 
kopgarums ir 60, 28 km un ielas 

Šķeltovas ciema teritorijā ir 2.85 
km (skat. pielikumu). Šķeltovas 
ciema teritorijā asfaltēti ir 600 m 

ielas un 2.23 km ir grants un 
grunts seguma.  

 

 

 

28. attēls 
Pašvaldības autoceļš  

 

Pašvaldības ceļu un ielu 
fiziskais nolietojums ir augsts. 

Pašvaldības finansu iespēju 
robeţās pašvaldības ceļi tiek 
laboti un uzturēti. Apsekojot 
ūdens novades sistēmas 

elementus, konstatēts, ka 
atsevišķiem grāvjiem caurtekas 
aizbirušas, vai arī caurtekas ir 
zem ūdens un nav skaidri 

nosakāms to stāvoklis.  
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1.9.5. Sabiedriskais transports 

Pagasta teritorijā sabiedriskos pasaţieru pārvadājumus veic Daugavpils autobusu 
parks. Pagastā kopumā ir trīs autobusu maršruti (skat  2. pielikumu):  

 Krāslava- Šķeltova- Grāveri- rajona autobuss; 
 Krāslava-Borovije- Preiļi- tālsatisksmes autobuss; 
 Daugavpils- Kovaļova- Daugavpils- tālsatiksmes autobuss.  

 

 

29. attēls 
Sabiedriskā transporta pietura Šķeltovas 

pagastā- Borovije 
 

Autobusu satiksme galvenokārt kursē 
pa autoceļu V 636 Krāslava – Izvalta – 
Šķeltova – Aglona. Trūkst sabiedriskā 

transporta, lai iedzīvotāji no pagasta 
perifērijas varētu nokļūt līdz pagasta 

centram. Kopumā jāsaka, ka 
sabiedriskā transporta kustība ir 
neapmierinoša.  

 
Maršrutu neesamība vai retā kursēšana ir atkarīga no pieprasījuma, kas savukārt ir 

saistīts ar apdzīvojuma struktūru, blīvumu un iedzīvotāju aktivitāti. 
 

1.10. Inženiertehniskā infrastruktūra 

1.10.1. Ūdensapgāde un kanalizācija 

Ūdensapgāde 

Šķeltovas pagastā centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija pieejama tikai Šķeltovas 
ciema teritorijā. Centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina 
pagasta padome.  
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30. attēls 
Ūdens tornis Šķeltovas ciema centrā 

 

Šķeltovas ciemu ar dzeramo ūdeni 
nodrošina artēziskais urbums Nr. VĢD 
DB 7279. Urbums ierīkots 1989.gadā, 

urbuma dziļums 210m, ūdens ieguves 
vietas identifikācijas Nr.P800013. 

Artēziskais urbums, kas atrodas tu pat 
blakus, ierīkots 1970. gadā un šobrīd 
netiek izmantots- iekonservēts .  

2003. gadā ūdenstornī ir uzstādīta atdzelţošanas stacija. Iekārtas tips EUROWATER 
NSB 80x2. Iekārta darbojas pilnīgi autonomā reţīmā, veicot skalošanu. Filtra modulis 
NSB80 6,0bar. Iekārtu darbība ir balstīta uz aerāciju, kas izslēdz nepieciešamību pēc 

papildus ķīmikāliju dozēšanas, tādējādi palielinot filtrēšanas ekonomisko efektivitāti  
Iedzīvotāji, kuriem nav pieejama centralizēta ūdensapgāde, izmanto no piemājas 

akām iegūto ūdeni. Ūdensapgādes sistēmas dezinfekciju veic SIA "Krāslavas ūdens", 
saskaľā ar noslēgto līgumu. 
 

Šķeltovas ciemā centralizētajai ūdensapgādei pieslēgtas 12 dzīvokļu dzīvojamā māja, 
27 dzīvokļu dzīvojamā māja, pagasta administratīvā ēka, kultūras nams, bērnu dārzs, 

skola, medpunkts, skolas ēdnīca un SIA "Trevis ".  
 
Šķeltovas ciema ūdensvada tīklu kopgarums sastāda 3.54 km, no kuriem Dn 50 ir 2.08 

km ( materiāls -polietilēns ), Dn 50 - 0.14 km ( materiāls - ķets ), Dn 100 - 1.32 km ( 
materiāls - ķets). 

 
Kanalizācija 

Notekūdeľu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800027. Notekūdeľu daudzums- 
34.2 m3/dnn jeb 12481 m3/a. 

Šķeltovas ciemā centralizētajai kanalizācijai un pieslēgtas 12 dzīvokļu dzīvojamā 
māja, 27 dzīvokļu dzīvojamā māja, pagasta administratīvā ēka, kultūras nams, bērnu 
dārzs, skola, medpunkts, skolas ēdnīca un SIA "Trevis ".  

Individuālās mājas, kuras nav pieslēgtas pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem, ir 

aprīkotas ar izsmeļamajām bedrēm. Notekūdeľus no individuālajām mājām, kuras nav 

 

31. attēls 
NAI Šķeltovas ciemā pie Šķeltovas ezera 

 

Šķeltovas ciema notekūdeľu attīrīšanai 

izmanto attīrīšanas iekārtas COK-75 ar 
projekta raţību 75 mV/dnn. NAI 

darbojas bioloģiskā reţīmā (NAI 
identifikācijas Nr.A800028). Pēc 
attīrīšanai izmanto divus bioloģiskos 

dīķus, no kuriem viens ir ar darba 
tilpumu 2855 m3 un otrs ar darba 

tilpumu 4235 m3. Attīrītie notekūdeľi 
tiek novadīti grāvī un tālāk pēc aptuveni 
50 m ieplūst Šķeltovas ezerā.  
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pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem tiek izvesti uz attīrīšanas iekārtām 

pēc iedzīvotāju pieprasījuma.  
Notekūdeľu attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušies atkritumi- dūľas, tiek izvesti 
uz pašvaldības tīrumiem, kuri šobrīd netiek izmantoti. Ik gadu tiek saraţotas 2.5 
tonnas dūľu. Atkritumi no NAI restēm tiek savākti  konteineros   un   izvesti kopā   ar   
sadzīves atkritumiem uz izgāztuvi. 

1.10.2. Siltumapgāde 

Centralizēta siltumapgāde, kas kādreiz pastāvēja Šķeltovas ciemā, vairs nepastāv. 

Likvidēta katlu māja. Pagasta padomē un kultūras namā ir viena lokālā katlumāja, 
daudzdzīvokļu māju apkuri organizē tās iedzīvotāji, izbūvējot lokālās apkures 

iekārtas. Individuālajās mājās ir krāsns apkure. 

Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums  

Nepalielinoties iedzīvotāju skaitam, centralizēto siltumapgādes sistēmu nav plānots atjaunot. 
To var darīt atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām. 

1.10.3. Gāzes apgāde 

Šķeltovas pagasta teritorija nav gazificēta. Ľemot vērā, ka gazificēts nav arī rajona 
centrs Krāslava, Šķeltovas pagasta teritorijai gāzes apgāde ir tikai teorētiski iespējama 
no maģistrālā gāzesvada Rīga- Daugavpils(skat. attēlu).14  

32. attēls 
Latvijas gāzes tīklu shēma

15
 

 

1.10.5. Elektroapgāde 

Šķeltovas pagasta teritorijā elektroapgādi nodrošina A/S “Latvenergo” ST Austrumu 
reģiona nodaļa. Pagasta teritorija ir elektrificēta. Apdzīvoto vietu vajadzībām 
izbūvētas 20 kV, 0.4 kV elektropārvades līnijas un 20/0.4 kV transformatoru 

apakšstacijas (TP). 
 
Saskaľā ar A/S “Latvenergo” attīstības stratēģiju, tiks veikti plānveida remonta darbi 

esošajās elektropārvades līnijā un objektos 

Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums 

                                                                 
14

 Institūcija- A/s Latvijas gāze 
15

 http://www.lg.lv/pub/karte.htm 
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 Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, gaisvadu līnijām ciemā noteiktas aizsargjoslas līnijām: 
20kV līniju trasei mežu zemēs noteikta 13m plata aizsargjosla, kas ir vienāda ar aizsargjoslas 
platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās, 20kV elektrolīnijas 
aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2.5 metru attālumā no līnijas ass. 0.4kV elektrolīnijas trase 
mežu zemēs ir noteikta 5 metru plata josla, bet 0.4kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus 
pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 6.5 metru attālumā no līnijas ass. 0.4kV 
elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir2.5 metru attālumā no līnijas ass. Aizsargjosla 
gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metru attālumā no kabeļu līnijas ass. 
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru 
apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk 
ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. (kabeļu un transformatoru 
aizsargjoslas grafiski nav attēlotas); 
 Katra kalendārā gada beigās jāinformē SIA Latvenergo, ja nākamajā gadā plānota ielu 
un teritoriju rekonstrukcija; 

 Jaunu patērētāju pieslēgšana notiek pēc pieprasījuma. Elektropārvades līniju un jaunu 
transformatoru izbūvei teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos paredzēta atļautā 
izmantošana – inženierkomunikāciju objekti; 

 

1.10.6. Sakari 

Fiksētie telefona sakari 
Telekomunikāciju pakalpojumus Šķeltovas pagasta teritorijā nodrošina SIA 

Lattelecom. Teritorijas fiksēto līniju sakaru tīklus apsaimnieko SIA Citrus Solutions 
Austrumlatvijas reģiona tīklu uzturēšanas nodaļa.  

 
Teritorijā ir izvietota analogā ATC (Automātiskā Telefona Centrāle) Alksniena ar 
montēto tilpumu 150 numuri, no kuriem aizľemtais tilpums sastāda 70 numurus. 

Šķeltovas pagasta teritorijā notiek abonentu pārslēgšana uz ciparu tīklu, izmantojot 
bezvadu tehnoloģiju, ko plānots pabeigt līdz 2007. gada beigām. Pagastā arī ir 

uzstādīts un darbojas viens taksofons un tiek izmantotas divas CNL (Ciparu Nomātās 
Līnijas).  
 

Pašreizējais centrāļu noslogojums atbilstoši plānotajām jaudām vērtējams kā pilnībā 
pietiekams un nepieciešamības gadījumā, vēršoties pie SIA Lattelecom, ir iespējams 

to palielināt. Kopumā sakaru kvalitāte vērtējama kā apmierinoša. 
 
Mobilie sakari 

Iespējas izmantot mobilos bezvadu sakarus Šķeltovas pagasta teritorijā nodrošina SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons”, TELE2 SIA, SIA „BITE Latvija” un Triatel. 

 
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA (LMT) bezvadu mobilos sakarus nodrošina ar 
blakus teritorijās izvietotām bāzes stacijām. Teritorijā sakaru operators nav izvietojis 

nevienu bāzes staciju un 2007. gada laikā neplāno uzstādīt sakaru bāzes staciju. Kā 
redzams attēlā izvietotās bāzes stacija nenosedz Šķeltovas pagasta visu teritoriju ar 

operatora zonas pārklājumu, līdz ar to, sakaru kvalitāte raksturojama kā daļēji 
apmierinoša. 

33. attēls 
LMT tīkla zonas pārklājums 
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Kā redzams attēlā, TELE2 piedāvātie pakalpojumi ir pieejami lielā daļā teritorijā, 
vienīgi vietām ir mazāka operatora tīklā pārklājuma kvalitāte. Tuvākajā laikā sakaru 

operators nav plānojis jaunu bāzes staciju izvietošanu. Teritorijā sakaru operators nav 
uzstādījis nevienu bāzes staciju, bet paredz iespējamību tuvākajos gados to ieplānot 
un uzstādīt.  

 
 
 
 
 
 

34. attēls.  
Tele2 tīkla zonas pārklājums 

 

 

 

Operators BITE (SIA „BITE Latvija”) sakaru tīklā pārklājums un stabili sakari dotajā 
brīdī teritorijā ir daļēji pieejams. Kā var skatīt attēlā daļā teritorijas tiek nodrošināts, 
tomēr ievērojamā teritorijas daļā pagaidām ir nepatstāvīgi sakarai. 

 
35. attēls.  

Bite tīkla zonas pārklājums 
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Triatel pakalpojumu pieejamība teritorijā ir ļoti nestabila. Zonas uztveršana ir 
iespējama nelielās teritorijas daļās. Tuvākajā laikā operators nav izrādījis interesi 

uzstādīt teritorijā sakaru raidītāju torľus. 
 

36. attēls.  
Triatel tīkla zonas pārklājums 

 

 

 

 
Internets 

Komunikāciju, digitālo datu pārraidi, sakarus ar interneta starpniecību Šķeltovas 
pagasta teritorijā iespējams lietot izmantojot SIA “Lattelekom” starpniecību, mobilo 

sakaru operatora LMT piedāvāto GPRS, EDGE un GSM(iezvanpieejas) datu 
pārraides, Tele2 piedāvāto GPRS. Visā teritorijā iespējams pieslēgties interneta 
sakariem. GSM datu pārraidei tiek nodrošināts ātrums līdz 38.4 Kb/s, maksimāli var 

sasniegt līdz pat 43.2 Kb/s, GPR datu pārraide var sasniegt pat 40 Kb/s, bet EDGE 
palielinās līdz pat 236 kilobitiem sekundē. Interneta iezvanpieeja ir iespējama no 

visām pagasta telefona līnijām, vienīgi līnijas kvalitāte un parametri nosaka 
iezvanpieejas darbības ātrumu un stabilitāti.  
 

TV un Radio sakaru pieejamība 
Šķeltovas pagasta teritorijas iedzīvotājiem ir pieejami tādi analogās televīzijas kanāli 

kā LTV1, LTV7 un TV3. Minēto televīzijas kanālu raidzonas pārklājums, kā var 
skatīt attēlos, aptver visu teritoriju. Papildus iedzīvotājiem ir iespējams uzstādīt 
satelīttelevīzijas uztverošus satelīta šķīvjus, kas paver iespēju skatīt citu televīzijas 

kanālu pārraides no visas pasaules.  
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Ciparu televīzija teritorijā nav pieejama, ciparu TV testa translācijas DVB-T standartā 

tiek veiktas ar nelielas jaudas raidītāju no Rīgas radio un televīzijas stacijas torľa 
Zaķusalā un pagaidām aptver tikai Rīgas, Jūrmalas un Ogres rajonus. 

 
37. attēls.  

Analogās televīzijas programmu uztveršanas zonu attēlojums. 

 LTV1 LTV7 

TV3 

 

  
 
Tuvākās pieslēguma vietas VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra 

telekomunikācijas tīklam ir Preiļos un Daugavpilī, kur iespējams pieslēgties pie 
maģistrālās SDH radiorelejlīnijas. 

No radio raidstacijām teritorijā ir iespējams uztvert LATVIJAS RADIO 1, 
LATVIJAS RADIO 2, KLASIKA, INTEGRĀCIJAS PROGRAMMA, RADIO SWH, 
ALISE PLUS un RADIO MAKSIMUM. Pēc attēlā attēlotā radio tīkla pārklājuma, 

minētajām raidstacijām, raksturojams kā labs. Lielākā daļa raidstaciju ir uztverama 
stereo skaľas kvalitātē. 

 
 
 
 
 
 

38. attēls.  
Radio uztveršanas zonu attēlojums. 

    

  
LATVIJAS RADIO 1 

  
LATVIJAS RADIO 2 

  
KLASIKA 

 
INTEGRĀCIJAS 

PROGRAMMA 

  
RADIO SWH 

  
ALISE PLUS 

  
RADIO MAKSIMUM 

  



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums.  
I daļa. Paskaidrojuma raksts  

 

SIA Grupa93, Šķeltovas pagasta padome 

 
47 

 

Teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumi un to pamatojums  

 Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, 
ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām 
noteikšanas metodikā (MK noteikumi Nr. 465) ietvertās normas. Atbilstoši tam ap 

telekomunikāciju sakariem ir spēkā 2,5 metru aizsargjosla no kabeļa ass; 
 Katra kalendārā gada beigās jāinformē SIA Lattelecom, ja nākamajā gadā 

plānota ielu un teritoriju rekonstrukcija; 
 Privātie un publiskie telekomunikāciju tikli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 
Kabineta 2006. gada . aprīļa noteikumiem Nr.256 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas 
un būvniecības kārtība 

 Jaunu sakaru tīklu un objektu izbūve realizējama, saskaņā ar konkrētu klientu 
pieprasījumu attiecīgo pakalpojumu piegādei; 

 Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par telekomunikāciju tīkla robežu”, 
tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizāciju darbi jāveic ēkas, vai teritorijas 
saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu. 

 Mobilo sakaru tīklu būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem 
būvnormatīviem, ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar 

telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodikā (MK noteikumi Nr. 465) ietvertās 
normas. Atbilstoši tam tiek noteikta aizsargjosla 1m attālumā ārpus no to 
nožogojuma, vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes, 

vai citas virsmas. 
 Jaunu interneta resursu pieejas punktu un objektu izveide realizējama, saskaņā ar 
konkrētu klientu pieprasījumu attiecīgo pakalpojumu piegādei. 
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II NODAĻA.  

TERITORIJAS TURPMĀKĀS IZMANTOŠANAS 

PAMATNOSTĀDNES 

 

2.1 Šķeltovas pagasta teritorijas attīstības vīzija 
 

 Šķeltovas pagasta sociālās infrastruktūras piedāvājums apmierina tuvākās 

apkārtnes iedzīvotāju primārās prasības 

 Pagasts ir pievilcīga dzīves telpa; 

 Pagasta ekonomisko uzplaukumu nodrošina daudzveidīga, videi draudzīga 

tautsaimniecība, kuras pamatā ir lauksaimniecība, tūrisma attīstība, 
saprātīga derīgo izrakteņu ieguve; 

 
2.2. Prioritārie attīstības virzieni 

 Labiekārtotas dzīves vides attīstība 

 Tehniskās infrastruktūras attīstība un pašvaldības atbalsts daţādu jautājumu 
risināšanā (ceļu un ielu seguma atjaunošana, pasākumi ūdensapgādes, 

kanalizācijas sistēmas uzlabošanā)  
 Apkalpes un sociālās infrastruktūras attīstības veicināšana, atbalsts izglītības, 

medicīnas, kultūras un sporta iestādēm; atpūtas un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas, tirdzniecība, sadzīves pakalpojumu pieejamība. 
 Lielo un spēcīgo lauksaimniecības uzľēmumu attīstība 
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III NODAĻA.  

ŠĶELTOVAS PAGASTA TERITORIJAS TURPMĀKĀS 

IZMANTOŠANAS RISINĀJUMI UN TO PAMATOJUMS 

3.1. Teritorijas turpmākās izmantošanas pamatprincipi 
 Daudzfunkcionāla izmantošana; 

 Visplašākās iespējas izmantošanai tiek piedāvātas lauksamniecībā 
izmantojamām zemēm;  

 Mežu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus 
esošajiem meţa nozares likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem; 

 Pagasta teritorijā tiek atbalstīta jaunas apbūves attīstība; 

 Jaunai komercrakstura un tehnisko objektu apbūvei primāri tiek ievērtētas 
teritorijas pie galvenajiem autoceļiem, Šķeltovas ciemā; 

 Teritorijas ražošanas uzņēmumu darbībai, paredzēts esošajās neizmantotajās 
teritorijās 

 

3.2. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas risinājumi  
PLĀNOTĀS 

ADMINISTRATĪVĀS 

TERITORIJAS, PILSĒTU 

UN CIEMU ROBEŢAS 

Plānojumā netiek akcentēta pašvaldības administratīvās teritorijas robeţu maiľa. 
Jautājums risināms ATR ietvaros, sadarbojoties ar kaimiľu pašvaldībām, 
galvenokārt ar Aglonas pagastu par Aglonas novada izveidi.   

 
Ciemu, kā blīvi apdzīvoto vietu robeţas līdzšinējā laikā Šķeltovas pagasta 
teritorijā nav noteiktas. Ľemot vērā apbūves blīvumu, inţeniertehnisko 
nodrošinājumu, pakalpojumu pieejamību un ekonomiskās aktivitātes, kā blīvi 
apdzīvota vieta ar robeţām plānojumā tiek noteikts Šķeltovas  ciems. 

 

 
TERITORIJAS 

APDZĪVOJUMA 

STRUKTŪRAS 

ATTĪSTĪBA 

Plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru . 
Pagasta teritorijā tiek atbalstīta jaunas apbūves attīstība, vienlaicīgi respektējot 
Dienvidlatgales lauku apbūves raksturu un nepieļaujot nepārdomātu īpašumu 
sadrumstalošanu, nosakot minimālo nesadalāmo jaunveidojamas zemes vienības 
platību 2 ha un iespēju uz vienas zemes vienības būvēt ne vairāk par vienu 
savrupmāju/viensētu ar saimniecības ēkām vai viensētu, izľemot gadījumus, kad 
būvniecību uz viena zemes gabala veic vienas ģimenes locekļi.   
Ja paredzēta blīvāka apbūve, tiek noteikta prasība izstrādāt detālplānojumu.  
Tiek noteikta minimālā nesadalāmā zemes vienība Šķeltovas ciema teritorijā- 
2500m

2
.  

Esošā administratīvā centra Šķeltovas novietojums un pakalpojumu saľemšanas 
iespējas pamato šo apdzīvoto vietu, kā nozīmīgāko vietējo aktivitāšu centru 
saglabāšanu un attīstību arī turpmākos 12 gadus.   
Jaunu, atrauti no esošo blīva rakstura apdzīvoto vietu (ciemu) izveide Šķeltovas 
pagastā turpmākajos 12 gados netiek plānota. Nepieciešamības gadījumā jaunu 
blīvas apbūves teritoriju attīstība ir iespējama, nodrošinot sasaisti ar esošajām 
apbūves teritorijām un nepieciešamo infrastruktūru, konkrētos risinājumus 
definējot detālplānojumā. 

REKREĀCIJAS, 

TŪRISMA, IZGLĪTĪBAS, 

KULTŪRAS, SPORTA, 

ZINĀTNES UN 

SOCIĀLĀS 

INFRASTRUKTŪRAS 

TERITORIJAS UN 

Plānojumā paredzēts saglabāt esošos kultūras un sociālās infrastruktūras objektus 
un tiem zemes reformas gaitā piešķirtās teritorijas līdzšinējai izmantošanai.  
Konkrētas tūrisma un rekreācijas teritorijas pagasta teritorijā netiek noteiktas, 
tomēr plānojumā ir radīti priekšnoteikumi šādu nozaru attīstībai, ľemot vērā 
pagastā esošo ezeru daudzumu. 
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OBJEKTI 

 

ZEMES DZĪĻU 

NOGABALU, DERĪGO 

IZRAKTEĽU UN 

ATRADĽU TERITORIJAS 

Pēc VĢD datu bāzes pagasta teritorijā ir trīs derīgo izrakteľu atradľu teritorijas- 
divas atradnes ar nosaukumu Štaškeviči un Grāveri. Plānojumā ir norādīti šo atradľu 
areāli, par pamatu ľemot norādītās koordinātes, kā arī norādītas konkrētas teritorijas, 
kurās ir iespējama derīgo izrakteľu ieguve. Derīgo izrakteľu ieguve ir pieļaujama arī 
plānojumā nenorādītās vietās, ievērojot TIAN minētās prasības. 
 
 

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS 

KULTŪRVĒSTURISKĀS 

TERITORIJAS UN 

KULTŪRAS PIEMINEKĻI 

Plānojumā tiek paredzēts saglabāt esošos valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā iekļautos pieminekļus.  
Pagasta teritorijā netiek paredzēts izveidot jaunas aizsargājamas kultūrvēsturiskas 
teritorijas, ja to nenoteiks kultūras ministrijas rīkojums.  
Kultūras pieminekļu aizsardzībai līdz individuālās aizsardzības zonas noteikšanai 
jāievēro Aizsargjoslu likumā paredzētās aizsargjoslas- 500m 

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS 

DABAS TERITORIJAS, 

MIKROLIEGUMI UN 

SAUDZĒJAMĀS 

AINAVISKĀS 

TERITORIJAS 

 
Šķeltovas pagasta teritorijā ir Natura 2000 aizsargājama teritorija- dabas liegums 
„Čertoka ezers”. Pagasta teritorijā nav citas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.  

RISKA TERITORIJAS UN 

OBJEKTI; 

OBJEKTU TERITORIJAS;  

RŪPNIECISKĀS 

RAŢOŠANAS 

TERITORIJAS, KAS 

RADA PAAUGSTINĀTU 

PIESĀRĽOJUMU VIDĒ, 

TROKSNI VAI CITA 

VEIDA TRAUCĒJUMUS, 

KAS KAITĪGI VIDEI UN 

CILVĒKIEM 

Pašvaldības teritorijā nav rūpnieciska rakstura uzľēmumumu. Saimnieciskās 
aktivitātes pamatā ir saistītas ar lauksaimniecību un meţizstrādi. Saimnieciskajām 
aktivitātēm galvenokārt ir piemājas saimniecības raksturs.  
 
Ar raţošanu saistītu objektu attīstībai pagastā primāri izmantojamas esošās padomju 
laika saimniecisko objektu (darbnīcas, fermas) teritorijas, tās nepieciešamības 
gadījumā reģenerējot. Lielākā šāda veida teritorija ir Šķeltovas ciemā, kurā ir 
iespējams attīstīt ar lopkopību nesaistītu raţotni. Jaunu industriāla rakstura teritoriju 
attīstība ārpus plānojumā norādītajām jauktas raţošanas un tehniskās apbūves 
teritorijām ir pieļaujama.  

 

NACIONĀLAS NOZĪMES 

LAUKSAIMNIECĪBAS 

TERITORIJAS, 

MELIORĒTĀS ZEMES, 

HIDROTEHNISKĀS 

BŪVES;  

APMEŢOŠANAS 

TERITORIJAS,  

MEŢSAIMNIECISKĀS 

TERITORIJAS 

Pagasta teritorijā nav nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju kritērijiem 
atbilstošas teritorijas. 
 
Lauksamniecībā izmantojamām zemēm netiek ierobeţotas zemju transformēšanas 
iespējas citos izmantošanas veidos (apbūvei, dīķsaimniecību izveidei, apmeţošanai), 
cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu prasībām un nemazina 
apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību, transformēšanu veicot likumdošanā 
noteiktajā kārtībā. 
 
Meţu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus esošajiem 
meţa nozares likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem. Meţa zemju transformāciju 
veic saskaľā ar LR MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 806 „Meţa zemes 
transformācijas noteikumi" prasībām”. 
 
Zemju transformācija aizliegta dabas lieguma teritorijā.  

BŪVNIECĪBAI 

NELABVĒLĪGĀS 

TERITORIJAS, KĀ ARĪ 

TERITORIJAS, KURĀM 

NEPIECIEŠAMA ĪPAŠA 

INŢENIERTEHNISKĀ 

SAGATAVOŠANA 

 

Pagasta teritorijā nav applūstošas teritorijas. 
Teritorijās, kuras ir pārmitras vai kā citādi ar nestabilu pamatni būvniecībai, t.sk., 
purvi, ezeru un upju nogāzes, gravas, pirms būvniecības nepieciešams veikt 
inţeniertehnisko sagatavošanu.  
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INŢENIERKOMUNIKĀCI

JU UN TRANSPORTA 

TERITORIJAS OBJEKTI, 

MAĢISTRĀLIE TĪKLI; 

PRASĪBAS SATIKSMES 

ORGANIZĀCIJAS 

PILNVEIDOŠANAI UN 

CEĻU SATIKSMES 

DROŠĪBAS 

UZLABOŠANAI,  

 

Inţeniertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek plānota esošās infrastruktūras 
saglabāšana, uzturēšana un modernizācija finansiālo iespēju robeţās. Teritorija ir 
optimāli nodrošināta ar energo un ūdens resursiem.  
 
Nepastāv ierobeţojumi elektroenerģijas izmantošanas apjomu palielināšanai, kā arī 
jaunu pieslēgumu izveidei. Būtiskākie ieguldījumi inţeniertehniskās apgādes jomā 
ir plānoti ūdensapgādes un notekūdeľu attīrīšanas jomas sakārtošanai un 
modernizācijai Šķeltovas ciemā. Inţeniertehnisko komunikāciju turpmākās attīstības 
konkrētie risinājumi tiks precizēti turpmākās plānošanas gaitā, konkrēto tehnisko 
projektu izstrādes ietvaros. 
 
Esošais ceļu tīkls Šķeltovas pagastā nodrošina teritorijas apkalpošanu. Galvenā 
uzmanība tiks veltīta esošā ceļu tīkla rekonstrukcijai, ľemot vērā, ka šobrīd līdz 
pagasta administratīvajam centram var nokļūt vienīgi pa  vienīgi pa autoceļiem ar 

grants segumu.  
 

VIRSZEMES ŪDEĽU 

PIRMĀS PAKĀPES 

PIETEKU SATECES 

BASEINUS, 

ŪDENSTILPJU 

IZVIETOJUMU, ŪDENS 

ĽEMŠANAS UN 

NOTEKŪDEĽU 

NOVADĪŠANAS VIETU, 

ŪDENS ATTĪRĪŠANAS 

BŪVJU UN 

ORGANIZĒTO 

PELDVIETU 

IZVIETOJUMU,  

Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta teritorijā centrālā upe, kas austrumu– rietumu 
virzienā šķērso pagasta teritoriju un atūdeľo to, ir Daugavas labā krasta pieteka 
Dubna savā augštecē. Šķeltovas pagasts ir vidēji blīvi noklāts ar upju un grāvju 
tīklu, it sevišķi tā vidusdaļa. 
 
Pazemes ūdeľu dabiskā aizsargātība ir pietiekami augsta un neprasa papildus 
pasākumus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (Aizsargjoslu likums, 
Aizsargjoslu ap dzeramā ūdens ľemšanas vietām noteikšanas metodika). 
 
Līdzšinējā laikā pagasta teritorijā nav bijušas izveidotas labiekārtotas peldvietas. 
Peldvietas vajadzībām ir plānots iekārtot vairākas teritorijas pie ezeriem- Šķeltovas, 
Aksenovas, Karašu, Peipiľu un Kaļveiša ezers.  
Pagasta teritorijā nav applūstošas teritorijas.  

AIZSARGJOSLAS UN 

TAUVAS JOSLAS 

Vides, dabas resursu aizsardzības, ekspluatācijas, sanitārās u.c. aizsargjoslas, kā arī 
tauvas joslas noteiktas likumdošanā noteiktajā kārtībā, ietvertas plānojuma daļā 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un parādītas grafiskajos 
materiālos atbilstoši M 1: 10 000 detalizācijas iespējām (skat. pielikumu,).  

 

3.3. Teritorijas plānotās (atļautās) zonējums  
Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumā izdalītas un ar atšķirīgiem apzīmējumiem 

atļautās (plānotās) izmantošanas kartē parādītas sekojošas teritorijas (zonas): 
 

o Dzīvojamās apbūves teritorijas 

 Vienģimeņu/ divģimeņu dzīvojamo māju apbūve- Šķeltovas ciema centrā. 
Plānojumā paredzēts palielināt vienģimeľu/ divģimeľu dzīvojamo māju 

apbūvi turpinot un papildinot pašreizējās apbūves teritorijas Šķeltovas ciemā.  
 

 Daudzdzīvokļu māju apbūve- Šķeltovas pagastā daudzdzīvokļu māju apbūve ir 
Šķeltovas ciema centrā, kur ir trīs daudzdzīvokļu mājas. Daudzdzīvokļu māju 
apbūves teritorijas nav paplašinātas, ľemot vērā esošo ēku izmantošanu un 

pieprasījumu, bet nepieciešamības gadījumā šāda veida apbūve ir pieļaujama 
citās teritorijās.  

 
o Publiskās apbūves teritorijas 

 Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas- kā sabiedrisko objektu apbūves 

teritorija ir norādīta Šķeltovas pagasta padomes ēka, skola, bērnudārzs un 
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baznīcu teritorijas. Jaunas vienfunkcionālas sabiedrisko objektu apbūves 

teritorijas netiek noteiktas. Sabiedrisko objektu apbūve iespējama jauktu 
sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijās. 

 

 Jauktas darījumu un sabiedrisko 
objektu apbūves teritorijas- 

pašlaik Šķeltovas ciemā nav 
izteikti liels īpatsvars šāda 

rakstura objektu un teritoriju, 
tāpēc nākotnē to platību iecerēts 
paplašināt, pie autoceļu 

krustojuma Šķeltovas ciemā. 
 

 

 

o Ražošanas objektu apbūves teritorijas  

 Ražošanas un tehnisko objektu 

apbūves teritorijas- liela raţošanas 
objektu teritorija ir Šķeltovas ciema 

robeţās, Šķeltovas ciema 
dienvidaustrumos. Tās ir bijušās 
darbnīcu teritorijas. Šķeltovas pagasta 

lauku teritorijā kā raţošanas 
teritorijas noteiktas  bijušo un esošo 

fermu teritorijas, kaltes, noliktavas un 
citi saimnieciskie objekti, kuru 
teritorijas iespēju robeţās plānojuma 

ietvaros ir paplašinātas. Kā 
potenciālās raţošanas un tehnisko 

objektu apbūve teritorijas noteikti 
padomju laika objekti, kas pašlaik 
netiek izmantoti, taču to darbības 

atsākšana vai pārstrukturizēšana ir 
iespējama.  

 

 

 Tehnisko objektu apbūves teritorijas- ietver garāţu, attīrīšanu un citu objektu 
apbūves teritorijas,  kuras tiek saglabātas.  

 
 

o Atklāto telpu teritorijas (neapbūvētās, teritorijas vai teritorijas ar zemu 

apbūves blīvumu) 

 

 Ūdeņi (ūdenstilpnes, ūdensteces)- Šķeltovas pagasts ir bagāts ar ūdeľu 
teritorijām- Dubnas upe un vairāki daţāda lieluma ezeri- Aksenovas, Šķeltovas, 

Dubnas, Čertoka u.c.  
 

 Lauksaimnieciskās teritorijas –zemnieku un piemājas saimniecības ar/vai bez 

viensētu apbūves, t.sk. aramzemi, tīrumus, dārzus, ganības, pļavas u.c. 
izmantošanas veidos neietvertās teritorijas, kas atļautas daudzfunkcionālai 

izmantošanai, t.sk. transformēšanai citos izmantošanas veidos, kas nesamazina 
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blakus esošā nekustamā īpašuma lietojuma mērķi, izľemot nacionālas nozīmes 

lauksaimniecības teritorijas.  
 

 Mežsaimnieciskās teritorijas: ietver meţus, krūmājus, jaunaudzes un izcirtumus 
 

o Labiekārtotas sabiedriskās ārtelpas teritorijas  

 
 Labiekārtotas teritorijas- 

plānojumā paredzēts 
paplašināt labiekārtotas 
teritorijas skolas un 

bērnudārza tuvumā, 
tādejādi nodrošinot 

kvalitatīvu un drošu vidi 
bērniem.  

 

 
  

 Kapsētas- Šķeltovas pagastā ir sešas kapsētas un izvērtējot pašreizējo kapsētu 
teritoriju izmantošanu un ievērtējot nākotnes situāciju, jaunas teritorijas kapsētu 
izveidošanai vai paplašināšanai nav paredzētas.  

 
o Līnijbūvju teritorijas 

 Satiksmes infrastruktūras teritorijas (ielas ar sarkanajām līnijām, brauktuves)- 
plānojumā netiek plānotas konkrētas jaunas ielas vai ceļi., bet tiek saglabāti 
esošie un pievērsta uzmanība to rekonstrukcijas nepieciešamībai.  

 
 Tehniskās līnijbūvju teritorijas (inženierkomunikācijas: elektroapgādes un 

telekomunikāciju tīkli, ūdens un kanalizācijas tīkli u.c. tehniskās būves)- netiek 
plānoti konkrēti jauni inţenierkomunikāciju tīkli.  

 

o Teritorijas ar īpašām prasībām 

 Šķeltovas ciema teritorija- ciema teritorija ar blīvu apbūvi. Noteikta atšķirīga 

minimālā nesadalāmā zemes vienība- 0,25ha.  

 

 Rekultivējamās teritorijas- pagastā ir vairāki no padomju laikiem saglabājušies 

saimnieciskie objekti, no kuriem viena daļa nav atjaunojama, tādejādi ievērtētas 
kā rekultivējamas teritorija, kas tādejādi uzlabotu Šķeltovas pagasta kopējo 

lauku teritorijas ainavu;  

 

 Kultūras pieminekļu teritorijas- Šķeltovas pagastā ir vairāki kultūrvēsturisko 

pieminekļi un to teritorijas ir īpašas gan no aizsardzības, gan izmantošanas 
veida. Plānojumā šiem objektiem noteikta 500 m aizsargjosla. Šķeļtovas Sv. 

Nikolaja pareizticīgo baznīcai nepieciešams noteikt individuālo aizsardzības 
zonu. 
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1. Pielikums 
Pašvaldības ielas un autoceļi 

Nr.p.k. Ielas nosaukums Garums, 

km 

Laukums, 

m
2 

Segums 

1. Skolas iela 0.310 

0.330 

1550 

1650 

asfalts 

grants 

2. Pasta iela  0.190 

0,060 

950 

300 

asfalts 

grants 

3. Krāslavas iela 0.100 400 grants 

4. Daugavpils iela   0.070 700 asfalts 

5. Jaunā  iela 1.000 5000 grants 

6. Līvanu iela 0,100 500 grants 

7 Jaunatnes  iela 0.170 850 grants 

8 Dārzu iela 0.230 1150 grants 

9. Aglonas iela 0.050 

0.240 

250 

960 

asfalts 

grants 

 kopā  2.850 14260  

   tai skaitā  0.620 asfalts 

                               2.230 grants 

 
Nr. 

p.k 

Ceļu  

nosaukums 

Garums Segums Kadastra numurs Ceļa 

grupa 

Uzturēšanas 

klase 

1. Šķeltova-Pildiģi-

Krīviņi 

4.450 grants 6094-005-3444 

6094-006-3193 A C 

2. Cesleva-Peipiņi-

Kastjuki-Šķerbišķi 

5.100 grants 6094-005-3494 

6094-006-3192 

A 

C 

3. Borovije-Maslobojeva 3.050 grants 

 

6094-003-3161 A 

C 

4. Brīveri-Mihailino- 

Kalna-Kudiņi 

4.490  grants  6094-004-3194 A 

D 

5. Kalna-Kudiņi-

Sampāni 

1.670 grants 6094-004-3224 A C 

6. Prusaki-Podskočevo-

Bor-Eksti 

5.950 grants 6094-001-3056 

6094-004-3225 

A C 

7. Borovije-Stašķēviči- 

Križovka 

2.100 grants 6094-002-3117 

A C 

8. Marhleviči-Prusaki 3.390 grants 6094-004-3196 

6094-003-3164 

A D 

9. Borovije-Guta 1.650 grants 6094-002-3118 

6094-003-3184 

A D 

10. Šahmani-Suhailino 1.320 grunts 6094-005-3492 A C 

11. Sarguni-Suhailino-

Suveizdi 

2.320 grants 6094-005-3487 A C 

12 Borovije-Ribački 1.540 grunts 

 

6094-003-3162 C D 

13. Marhleviči-

Zabalotki-Aksenova 

2.580 grunts 

grunts 

6094-004-3222 

6094-003-3183 

B D 

14. Peipiņi-Upes-Kudiņi 0.750 grunts 6094-006-3207 A C 

15. Peipiņi-Rumaki 0.790 grants 6094-006-3194 B D 
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16. Bor-Eksti-Kapiņi rob 1.180  grants 6094-001-3082 C D 

17. Šķeltova-Cesleva 2.000 grunts 6094-005-3452 A D 

       

18. Šķerbišķi-Krekeļi 2.500 grunts 6094-006-3209 A C 

19. Suveizdi-Kloviņi 

 

1.220 grants  6094-005-3495 A D 

20. Šķeltova-Birztala- 

ūdenstornis  

0.580 grunts 6094-005-3485 B D 

21. Jaudzemi-Sarguni 1.810 grants 6094-005-3490 A D 

       

22. Šahmani-Slostovka 1.020 grunts 6094-005-3491 B D 

23. Jaudzemi-Barševsķi 1.150 grants 6094-005-3493 B D 

24. Sarguni-Cesleva 1.000 grunts 6094-005-3486 B D 

25. Slostovka-Križovka 2.350 grunts 6094-002-3119 

6094-005-3448 

B D 

26. Nikucki-Malajoniki 1.270 grunts 6094-006-3208 B D 

27. Prusaki-Kazulišķi 1.120 grunts 6094-004-3223 B D 

28. Slostovka-Pitrini 0.870 grunts 6094-005-3488 B D 

29. Skola-Atīrīšanas iek. 0.450 grants 6094-005-3489 C D 

30. Apvedceļs-kapi 0.610 grunts 6094-005-3443 C D 

 

A grupa km 

43.770     

 B grupa km 12.730     

 C grupa km 3.780     

 Pavisam kopā km 

pa pagastu 

60.280     
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2. pielikums 
Sabiedriskā transporta kustība pieturā Šķeltova 

 

Pienāk Atiet Maršruts Kursē Pārvadātājs 

   07:00 

  07:04 6215 Krāslava - Šķeltova - Grāveri 1234567 Daugavpils AP SIA   

   08:00 

  08:01 6215 Grāveri - Šķeltova - Krāslava 1234567 Daugavpils AP SIA   

   09:00 

  09:23 7563 Krāslava - Borovije - Preiļi 1234567 Daugavpils AP SIA   

  09:24 7534 Daugavpils - Kovaļova - Daugavpils ----567 Daugavpils AP SIA   

   10:00 

  10:04 7534 Daugavpils - Kovaļova - Daugavpils ----567 Daugavpils AP SIA   

   12:00 

  12:34 7563 Preiļi - Borovije - Krāslava 1234567 Daugavpils AP SIA   

   16:00 

  16:07 6215 Krāslava - Šķeltova - Grāveri 1234567 Daugavpils AP SIA   

  16:44 7534 Daugavpils - Kovaļova - Daugavpils ----567 Daugavpils AP SIA   

  16:53 6215 Grāveri - Šķeltova - Krāslava 1234567 Daugavpils AP SIA   

   17:00 

  17:23 7534 Daugavpils - Kovaļova - Daugavpils ----567 Daugavpils AP SIA   
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3. pielikums 

Kultūras pieminekļi Šķeltovas pagastā16 
 

Nr.uz 

kartes 

Valsts 

aizsardzības 

Nr.  

Vērtības grupa Pieminekļa 

veids 

Kultūras pieminekļa 

nosaukums 

1 1080 Valsts nozīmes  Arheoloģijas  Ekstu senkapi  

2 1077 Valsts nozīmes Arheoloģijas Brīveru senkapi  

3 1078 Valsts nozīmes Arheoloģijas Brīveru pilskalns   

4 1079 Valsts nozīmes Arheoloģijas Peipiľu apmetne  

5 6314 Valsts nozīmes Arhitektūras  Šķeltovas pareizticīgo baznīca  

6 1081 Vietējas nozīmes  Arheoloģijas  Upes Kudiľu apmetne  

 
 

4. pielikums 
Šķeltovas pagasta uzľēmumi17 

 

Nosaukums  Adrese  Tālrunis  Pakalpojums 

Alksnienas pasta nodaļa 
Alksniena , Šķeltovas pagasts, 

Krāslavas rajons, LV-5653 
65641349 

Pasts, pasta 

pakalpojumi 

"Avotiľi", zemnieku 

saimniecība 

Šķeltova , Šķeltovas pagasts, 

Krāslavas rajons, LV-5653 
65641435 

Augkopība un 

tehniskās kultūras  

"EKO Centrs", SIA, 

Veikals 

Šķeltova , Šķeltovas pagasts, 

Krāslavas rajons, LV-5653 
65641325 Pārtikas tirdzniecība 

"Elli-V", SIA, Veikals 
Šķeltova , Šķeltovas pagasts, 

Krāslavas rajons, LV-5653 
65641381 Pārtikas tirdzniecība 

"Esmira", IU 
Slostovka , Šķeltovas pagasts, 

Krāslavas rajons, LV-5653 
65641420 Pārtikas tirdzniecība 

Girss A., veterinārārsts, 

Šķeltovas prakses vieta 

Šķeltova , Šķeltovas pagasts, 

Krāslavas rajons, LV-5653 
29434680 Veterinārija 

"Nauss", SIA, Veikals 

Šķeltova, Daugavpils 11, 

Šķeltovas pagasts, Krāslavas 

rajons, LV-5653 

65641347 Pārtikas tirdzniecība 

Šķeltovas feldšeru un 

vecmāšu punkts  

Šķeltova , Šķeltovas pagasts, 

Krāslavas rajons, LV-5653 
65641324 

Medicīniskā 

palīdzība: 

ambulatorā 

 

                                                                 
16

 VKPAI informācija 
17

http://zl.117.lv/search2.php?comp=&address=%D0%EDeltovas+pagasts&meklet2=Mekl%E7t&prod  

http://zl.117.lv/search2.php?comp=&address=Šķeltovas%20pagasts&meklet2=Meklēt&prod=&order=n
http://zl.117.lv/search2.php?comp=&address=Šķeltovas%20pagasts&meklet2=Meklēt&prod=&order=a
http://zl.117.lv/view.php?id=24529&rownum=1&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=234113&rownum=2&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=234113&rownum=2&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=226387&rownum=3&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=226387&rownum=3&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=226402&rownum=4&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=245405&rownum=5&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=118649&rownum=6&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=118649&rownum=6&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=82066&rownum=7&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=27382&rownum=9&lang=lv
http://zl.117.lv/view.php?id=27382&rownum=9&lang=lv
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5. pielikums 

Apdzīvotās vietas Šķeltovas ciemā 
 

Apdzīvotā vieta Iedzīvotāju skaits  

Šķeltova 247 

Slostovka 44 

Cesļava  43 

Peipini  42 

Stašķeviči 37 

Prusaki 33 

Borovije 30 

Suveizdi 28 

Brīveri 28 

Šahmani 27 

Upes – Kudiľi 24 

Maslabojeva 21 

Pildigi 19 

Šķerbišķi 16 

Krekeļi 15 

Sarguni 14 

Aksenova  14 

Kazulišķi 14 

Sampāni 14 

Kalna - Kudiľi 14 

Kriţovka 11 

Podskočevo 11 

Lejas - Kudiľi 11 

Nikucki 10 

Jaudzemi 10 

Suhailino 10 

Karasevo 10 

Foļvaroka 9 

Kriviľi 9 

Putāni 9 

Ancāni 8 

Kastjuki 7 

Rumaki  7 

Mihailino 7 

Melderi 7 

Zabolotki 4 

BorEksti 4 

Kloviľi 3 

Iļjuhino 3 

Barševski 2 

Marhileviči 2 

Visputľa 2 

Malajoniki 1 

Ribački 0 

Zukuli 0 

 


