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Ievads  

 
Pārskatā par Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi, saskaņā ar Ministru kabineta 
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 ―Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖ 

26.punktu ietveri sekojoši materiāli: 
1. Šķeltovas pagasta padomes lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, iekļaujot 

darba uzdevumu, sabiedriskās apspriešanas programmu, sabiedriskās apspriešanas 1. un 
2.posma organizēšanu un teritorijas plānojuma apstiprināšanu galīgajā redakcijā un 
apstiprināšanu saistošo noteikumu veidā; 

2. Sabiedriskās apspriešanas 1. un 2. posma norises raksturojums, ietverot publikācijas presē, 
aktivitāšu pārskatu, sabiedrības viedokļu atspoguļojumu, priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot 

teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes otrā posma sabiedriskās apspriešanas 
rezultātus; 

3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem 

un iebildumiem; 
4. Sarakste ar valsts institūcijām, sniegtā informācija, nosacījumi, atzinumi un plāna 

izstrādātāju komentāri uz tiem; 
5. Ziņojums par Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa 

teritorijas plānojuma prasībām; 

6. Pielikumi (institūciju atzinumu un nosacījumu vēstules, saņemtie iesniegumi plānojuma 
izstrādei). 
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1. Šķeltovas pagasta padomes lēmumi 

 Par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un pirmā posma sabiedriskās 

apspriešanas organizēšanu 
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1.1.1. Darba uzdevums Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei 
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1.2. Par sabiedriskās apspriešanas otrā posma organizēšanu 
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1.3. Par galīgās redakcijas apstiprināšanu 
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1.4. Par galīgās redakcijas pilnveidošanu  
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1.4. Par plānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem  
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2. Sabiedriskās apspriešanas norises raksturojums  

 

2.1. Pārskats par sabiedriskās apspriešanas pirmā posma norisi 

2.1.1. Sabiedrības informēšanas un iesaistes aktivitāšu pārskats  

 

Sabiedriskās apspriešanas 1.posma (priekšlikumu iesniegšanas) termiņš atbilstoši MK 19.10.2004 
noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖ noteikts 4 nedēļas no 

publikācijas laikrakstā ―Latvijas Vēstnesis‖, t.i. no 2007.gada 11.jūnija līdz 13.jūlijam.  
 
Sabiedriskās apspriešanas pirmais posms tika uzsākts, ievietojot paziņojumus par plānojuma 

izstrādes uzsākšanu un iespējām sniegt priekšlikumus (paziņojumi publicēti laikrakstā ―Latvijas 
Vēstnesis‖ un Krāslavas rajona laikrakstā ―Ezerzeme‖).  

 
Valsts institūcijām un kaimiņu pašvaldībām izsūtīti nosacījumu pieprasījumi.   
 

Apspriešanas 1.posmā pagasta padomes telpās izstādīti līdzšinējie plānošanas dokumenti: 
pagasta attīstības programma, darba uzdevums plānojuma izstrādei, Latgales reģiona plānošanas 

dokumenti.  
 
2007.gada 9.jūlijā tika noteikta Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas 

sanāksme, uz kuru nebija ieradies neviens interesents.  
 

Sabiedriskās apspriešanas 1.posma laikā iedzīvotāju (zemes īpašnieku) rakstiski priekšlikumi 
netika saņemti.  
 

2.1.2. Paziņojumi presē 

 Publikācija laikrakstā ―Latvijas Vēstnesis‖ (19.06.2007.); 

 Publikācija Krāslavas rajona laikrakstā ―Ezerzeme‖ (05.06.2007.) 
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Latvijas Vēstnesis  
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Ezerzeme 

 

 
 
 

2.2 Pārskats par sabiedriskās apspriešanas otrā posma norisi 

2.2.1. Sabiedrības informēšanas un iesaistes aktivitāšu pārskats  

Sabiedriskās apspriešanas 2.posma termiņš atbilstoši 19.10.2004. MK noteikumiem Nr. 883 
―Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖ noteikts 6 nedēļas- no 2007.gada 

13.augusta līdz 24.septembrim.  
 

Sabiedriskās apspriešanas otrajā posmā tika ievietoti paziņojumi par teritorijas plānojuma 
izstrādes 2.posma uzsākšanu un iespējām sniegt priekšlikumus (paziņojumi publicēti laikrakstā 
―Latvijas Vēstnesis‖ un Krāslavas rajona laikrakstā ―Ezerzeme‖)   
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Valsts institūcijām un kaimiņu pašvaldībām izsūtīti teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāli 

atzinumu sniegšanai.   
 

Šķeltovas pagasta padomes telpās izstādīti Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
materiāli: 

 I_daļa_Paskaidrojuma raksts 

 II_daļa_ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 III_Grafiskā_daļa 

 IV_daļa_Pārskats 

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem vieglāk uztveramu Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 
risinājumus, sabiedriskās apspriešanas izstāde tika papildināta ar trīs A1 izmēra planšetēm, uz 
kurām tika izvietota svarīgākā informācija par plānojuma risinājumiem.  

 
2007.gada 14.septembrī notika Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās 

apspriešanas sanāksme.  
 

Sabiedriskās apspriešanas 2.posma laikā iedzīvotāju (zemes īpašnieku) rakstiski priekšlikumi 

netika saņemti.  
 

2.2.2. Paziņojumi presē 

 Publikācija laikrakstā ―Latvijas Vēstnesis‖ (21.08.2007.); 
 Publikācija Krāslavas rajona laikrakstā ―Ezerzeme‖ (07.08.2007.) 
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Latvijas Vēstnesis  
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Ezerzeme 
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2.2.3. Sabiedriskās apspriešanas otrā posma sapulce  
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2.3. Pārskats par galīgās redakcijas sabiedrisko apspriešanu 

2.3.1. Sabiedrības informēšanas un iesaistes aktivitāšu pārskats  

Sabiedriskās apspriešanas termiņš atbilstoši 19.10.2004. MK noteikumiem Nr. 883 ―Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖ noteikts 3 nedēļas no dienas, kad paziņojums 

publicēts laikrakstā Latvijas Vēstnesis, t.i., no 2007.gada 5.decembra līdz 26.decembrim.  
 
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika ievietoti paziņojumi par teritorijas plānojuma galīgās 

redakcijas apspriešanu un iespējām sniegt priekšlikumus (paziņojumi publicēti laikrakstā 
―Latvijas Vēstnesis‖ un Krāslavas rajona laikrakstā ―Ezerzeme‖)   

 
Valsts institūcijām un kaimiņu pašvaldībām izsūtītas vēstules par iespēju sniegt atkārtotu 
atzinumu (vēstules pievienotas Pārskata 5.3. nodaļā Vēstules institūcijām par plānojuma galīgo 

redakciju).   
 

Šķeltovas pagasta padomes telpās un SIA „Grupa93‖ mājas lapā (www.grupa93.lv/Sabiedriska 
apspriešana)  bija iespēja iepazīties ar Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
materiāli: 

 I_daļa_Paskaidrojuma raksts 

 II_daļa_ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 III_Grafiskā_daļa 

 IV_daļa_Pārskats 

 
Sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotāju (zemes īpašnieku) rakstiski priekšlikumi netika 

saņemti.  
 

2.2.2. Paziņojumi presē 

 Publikācija laikrakstā ―Latvijas Vēstnesis‖ (05.12.2007.); 
 Publikācija Krāslavas rajona laikrakstā ―Ezerzeme‖ (07.12.2007.) 

 

http://www.grupa93.lv/Sabiedriska%20apspriešana
http://www.grupa93.lv/Sabiedriska%20apspriešana
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Latvijas Vēstnesis  
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Ezerzeme 
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3. Ziņojums par sadarbību ar valsts institūcijām 

3.1. Pārskats par saraksti ar valsts institūcijām 

Nr. 

p. k. 
Institūcija 

Informācijas 

pieprasīšanas 

datums 

Nosacījumu 

izsniegšanas datums  

Pirmās redakcijas 

nosūtīšana atzinuma 

sniegšanai 

Atzinuma 

saņemšanas 

datums 

1.  Daugavpils reģionālā vides pārvalde 21.05.2007. 05.06.2007. 30.08.2007 13.09.2007 

2.  Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 21.05.2007. 31.05.2007. 30.08.2007, atkārtoti 

07.09.2007 
07.09.2007 

3.  VAS ―Latvijas Valsts ceļi‖ Latgales reģiona Krāslavas nodaļa 21.05.2007. 31.05.2007. 30.08.2007 11.09.2007 

4.  Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils filiāle 21.05.2007. 29.05.2007. 30.08.2007 26.09.2007 

5.  VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa 21.05.2007. 28.05.2007. 30.08.2007 26.09.2007 

6.  VAS ―Latvenergo‖ Sadales tīkls, Austrumu reģions  21.05.2007. 28.05.2007. 30.08.2007 11.09.2007 

7.  A/S ―Latvijas Gāze‖ 21.05.2007. 08.06.2007. 30.08.2007 10.09.2007 

8.  SIA ―Latvijas Propāna gāze‖ 21.05.2007. 28.05.2007. 30.08.2007 01.10.2007 

9.  VUGD Krāslavas brigāde 21.05.2007. 21.06.2007. 30.08.2007 21.09.2007 

10.  Krāslavas rajona padome 21.05.2007. 29.05.2007. 30.08.2007 14.09.2007 

11.  Latgales plānošanas reģions  21.05.2007. 29.05.2007. 30.08.2007 17.09.2007 

12.  Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 21.05.2007. 29.05.2007. 30.08.2007 07.09.2007 

13.  Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība 21.05.2007. 11.06.2007. 30.08.2007 17.09. 2007 

14.  VAS ―Latvijas valsts meži‖ Dienvidlatgales mežsaimniecība 21.05.2007. 10.07.2007. 30.08.2007 18.09. 2007 

15.  ―Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra‖ 21.05.2007. 28.05.2007. 30.08.2007 06.09. 2007 

16.  SIA ―Lattelecom‖ 21.05.2007. 25.07.2007. 30.08.2007 09.10.2007 

17.  SIA ―Latvijas Mobilais telefons‖ 21.05.2007. 31.05.2007. 30.08.2007 21.09.2007 

18.  SIA ―TELE 2‖ 21.05.2007. 30.05.2007. 30.08.2007 03.09.2007 

19.  VAS ―Latvijas Dzelzceļš‖ 21.05.2007. 29.05.2007. - - 

20.  Vides pārraudzības valsts birojs  12.02.2007. 09.03.2007. 30.08.2007 - 

21.  Ambeļu pagasta padome 21.05.2007. 30.05.2007. 30.08.2007 14.09. 2007 

22.  Grāveru pagasta padome 21.05.2007. 30.05.2007. 30.08.2007 28.09.2007 

23.  Izvaltas pagasta padome 21.05.2007. 11.06.2007. 30.08.2007 13.09.2007 

24.  Aglonas pagasta padome 21.05.2007. 23.07.2006. 30.08.2007 24.09.2007 
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3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumiem 

 

Institūcija Nosacījumi Ziņojums par iekļaušanu teritorijas plānojumā  
Daugavpils 

reģionālā vides 

pārvalde 

Plānojot Šķeltovas pagasta dabas vērtību saglabāšanu ir jāņem vērā to, ka : 

1. Saskaņā ar LR 02.03.1993 likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām'". 13. un 17, 

pantu dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kur: ir nozīmīgi dabas vērtību 

saglabāšanai attiecīgajā teritorijā var izveidot pašvaldība un reglamentēt šo teritoriju 

individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Vienlaikus pievēršam uzmanību tam, 

ka saskaņā ar LR MK 22,07.2003 noteikumu Nr. 415, 22.2,. punktu valsts nozīmes 

aizsargājamie dižkoki ir visi koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla vai 

augstums nav mazāks par šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem izmēriem. 

 

2. Šķeltovas pagasta administratīvajā teritorijā atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās 

dabas teritorija dabas liegums ''Čertoka ezers'', kurā darbības reglamentē LR MK 

22.07.2003 noteikumu Nr. 415 „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi" 5. sadaļa. LR 02,03.1997 likums „Par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām‖. 

 

3. Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma kartēs jāatzīmē Eiropas nozīmes  

aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma „Čertoka ezers‖ robežas. kā arī 

jānosaka - saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās atbilstoši LR MK 22.07.2003 

noteikumu Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un  

izmantošanas noteikumi‖, LR 02.03.1997 likuma „Par īpaši aizsargājamam dabas 

teritorijām‖ prasībām. 

 

4. Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības un ūdenstilpju un ūdensteču apsaimniekošanas jomā 

paredzēt sekojošo:  

4.1. Teritorijas plānojumā noteikt ūdenstilpju un ūdensteču prioritāros izmantošanas veidus, 

saskaņā ar MK 12.12.2000 noteikumu Nr. 433 ‖Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību normu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību‖ 2. un 3. p.  

4.2. Noteikt ūdens bioloģisko resursu izmantošanas veidus, kas būtu piemēroti 

konkrētajām ūdenstilpēm. Iespējamie izmantošanas veidi: makšķerēšana (darbības 

reglamentē LR „Zvejniecības  likums‖ III. nodaļa un LR MK 10.01.2006 noteikumi 

Nr. 31 „Makšķerēšanas noteikumi‖; rūpnieciskā zveja (darbības reglamentē MK 

02.01.2001 noteikumi Nr. 433  „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos‖;  

licencētā amatierzveja - makšķerēšana (darbības reglamentē MK 14 10 2003 

noteikumi Nr, 574 „ Licencētās amatierzvejas makšķerēšanas kārtību‖;  licencētā 

 

Informācija par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ir 

iekļauta Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 1.daļā 

Paskaidrojuma raksts 1.4.6. daļā „Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas un objekti‖ un ĪADT izmantošanas noteikumi 2.daļā 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2.5.3. nodaļā 

„Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti‖ 

 

Informācija par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām ir 

iekļauta Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 1.daļā 

Paskaidrojuma raksts 1.4.6. daļā „Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas un objekti‖ un ĪADT izmantošanas noteikumi 2.daļā 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2.5.3. nodaļā 

„Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti‖ 

 

Dabas lieguma „Čertoka ezers‖ iezīmēts plānojuma 3.daļā 

Grafiskā daļa Esošās izmantošanas kartē M 1:1000 un Plānotās 

(atļautās) izmantošanas kartē M 1:10000. ĪADT izmantošanas 

noteikumi iekļauti plānojuma 2.daļā Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi 2.5.3. nodaļā „Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas un objekti‖. 

 

Informācija iekļauta Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 

1.daļā Paskaidrojuma raksts 1.3.2. nodaļā „Virszemes ūdeņi‖. 
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rūpnieciskā zveja (darbības reglamentē MK 07.08. 2001 noteikums Nr. 359 

„Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība‖); zivkopība  -   akvakultūras   

uzņēmējdarbība,   specializētā   zivju    audzēšana (darbības reglamenti LR '' 

Zvejniecības likums", VI nodaļa). 

4.3. Plānā paredzēt pasākumus zivju resursu saglabāšanai un palielināšanai, saskaņā ar 

LR 12.04.1995 likuma «Zvejniecības likums" 21.(1)p. 

4.4. Plānā atspoguļot jautājumu par mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas 

nepieciešamību, atbilstoši MK 23.12.2003 noteikumu Nr. 766 ,.Mazizmēra kuģošanas 

līdzekļu reģistrācijas noteikumi'* 5. p. prasībām. 

4.5. Teritorijas plānojumā noteikt ūdenstilpju un ūdensteču lauvas joslas  

izmantošanas kārtību (LR 12.04.1995 likuma „ Zvejniecības tikums " 9. p.) 

 

5. Teritorijas plānojumā nepieciešams atspoguļot informāciju par Šķeltovas pagasta teritorijā esošiem 

artēziskiem urbumiem un iekļaut sekojošas ziņas: urbumu saraksts, atrašanās vieta, īpašnieks, 

lietotājs, stāvoklis, aizsargjoslas, plānotā apsaimniekošana. Urbumus jāatspoguļo dabas 

pamatnes kartē. Noteikt darbību aprobežojumus aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

saskaņā ar LR MK 20.01.2004 noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vielām 

noteikšanas metodiku‖ 3.sadaļas prasībām. 

 

6. Teritorijas plānos iezīmēt vides un dabas resursu aizsargjoslas ekspluatācijas, sanitārās un 

drošības aizsargjoslas saskaņā ar LR 05.02.1997 likuma „Aizsargjoslu likums‖ prasībām. Noteikt 

darbību ierobežojumus tajās saskaņā ar LR 05 02.1997 likuma „Aizsargjoslu likums‖ 

prasībām. 

 

7. Iekļaujot Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma izstrāde LR MK 19.10.2004 

noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖‖ 25.15. 

punktā minētās prasības, jāievēro LR MK 16.05.2006. „Noteikumi par vides 

aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām 

cisternām‖ prasības . 

 

8. Izstrādājot LR MK 19.10.2004 noteikumu Nr. 883 ‖Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi‖ 25.17. punktā minētās prasības, jāievēro LR MK 27.07.2004 noteikumu Nr. 628 

„Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs‖ prasības. 

 

9. Izstrādājot LR MK19.10.2004 noteikumu Nr. 883 „Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi‖ 25.25. punktā minētās prasības, jāievēro LR MK 20.07.2004 noteikumu Nr. 619 „Kārtība, 

kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un 

izsniedz zemes transformācijas atļaujas un LR MK 28.09,2004 noteikumu Nr. 806 „Meža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par pazemes ūdeņu izmantošanu un urbumiem 

iekļauta Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 1.daļā 

Paskaidrojuma raksts 1.3.3. Pazemes ūdeņi. 

 

 

 

Aizsargjoslu likuma prasības ietvertas Šķeltovas pagasta 

teritorijas plānojuma 1. un 2 daļā. 3.daļā Grafiskā daļa ir 

iezīmētas aizsargjoslas. Aizsargjoslas, kas neatbilst teritorijas 

plānojuma mērogam M1:10000, nav iezīmētas, prasības 

ietvertas plānojuma 1. un 2 daļā.  

 

Ievērots Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 2.daļā 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 1.17.sadaļā 

„Degvielas un gāzes uzpildes stacijas (DUS, GUS)‖.  

 

 

Ievērots Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 2.daļā 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 1.22. sadaļā 

„Saimniecības ēkas un būves mājlopiem‖. 

 

Ievērots Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 2.daļā 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 1.30. sadaļā 

„Prasības zemju transformācijai‖.  

 

 

Ņemts vērā. 1. daļa Paskaidrojuma raksts 3.2. sadaļā 
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zemes transformācijas noteikumi‖ prasības. 

 

10. Sadalīt teritoriju pēc lietošanas mērķiem (lauksaimniecībai, rekreācijai. apbūvei un  

ražošanai izmantojamās zonas utt.). Iespējamo ražošanas uzņēmumu izvietošanu  

paredzēt vietās, kur būs vismazākā ietekme uz vidi un cilvēka veselību.  

 

11. Izstrādājot teritorijas plānojumu nepieciešams ieverot LR MK 28.12.2004 

noteikumu Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 

pilsētās, ciemos un lauku teritorijās‖ prasības, kas nosaka ārējo inženierkomunikāciju  

izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.  

 

12. Izstrādājot Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumu ir jānosaka teritorijas, kurām, 

saskaņā ar LR MK 19.10.2004 noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas  

plānošanas noteikumi‖ 53. - 56. p. prasībām, ir izstrādājami detālplānojumi un  

atzīmēt tās teritorijas grafiskajās kartēs (plānos). 

 

13. Plānā atzīmēt publiskās ūdenstilpes, kā arī paredzēt potenciālo pludmaļu ierīkošanas 

vietas.  

 

14. Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumā iekļaut un iezīmēt esošās un perspektīvs 

izmantojamās derīgo izrakteņu atradnes (informācija par derīgo izrakteņu atradnēm 

pieejama Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā). Teritorijas plānojumā 

iekļaut karjeru sarakstu, kuros nepieciešams veikt rekultivāciju - v e ik t  potenciālo 

rekultivējamo vietu uzkartēšanu. 

 

15. Izstrādāt neizmantoto un nesakopto teritoriju izmantošanas koncepciju un paredzēt 

bojāto zemju rekultivāciju. 

 

16. Plānā atzīmēt piesārņotās un potenciāli piesārņotas vietas atbilstoši MK noteikumu Nr. 483 

„Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un. reģistrācijas kārtība‖ 

prasībām, un noteikt darbības ierobežojumus tajās. 

„Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas risinājumi‖ un 2. 

daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2.nodaļā 

„Teritoriju veidi ar atšķirīgām izmantošanas prasībām‖. 

Ievērots 1. daļa Paskaidrojuma raksts  1.10.sadaļā 

„Inženiertehniskā infrastruktūra‖ un 2. daļā Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 1.18.sadaļā. 

 

 

 Ievērots 2. daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi 1.5. sadaļā „Detālplānojumi‖.  

 

 

 

 

Informācija par peldvietām iekļauta Šķeltovas pagasta 

teritorijas plānojuma 1.daļā Paskaidrojuma raksts 1.3.2. nodaļā 

„Virszemes ūdeņi‖ un 2. daļā Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi 2.4.2. sadaļā „Virszemes ūdeņu teritorijas‖.  

Informācija par derīgo atradņu teritorijām iekļauta Šķeltovas 

pagasta teritorijas plānojuma 1.daļā Paskaidrojuma raksts 

1.3.1. nodaļā „Derīgie izrakteņi‖ un 2. daļā Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 2.4.4. sadaļā „Derīgo 

atradņu teritorijas‖. Potenciāli rekultivējamās teritorijas ir 

atzīmētas uz kartes Plānotās (atļautās) izmantošanas karte 

M1:10000. 

Paredzēts.  

 

 

Potenciāli piesārņotās teritorijas ir atzīmētas uz kartes Plānotās 

(atļautās) izmantošanas karte M1:10000. 

Valsts Kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības  

inspekcija 

1.1. Šķeltovas pagasta teritorijā atrodas kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļaut: spēkā 

esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR 

Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr. 128 (izraksts pielikumā). 

 

1.2. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu 

likuma 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku 

teritorijā noteikta 500m, ja tā nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību  pieminekļu 

Kultūras pieminekļu saraksts ir iekļauts Šķeltovas pagasta 

teritorijas plānojuma 1.daļā Paskaidrojuma raksts  17.nodaļā 

„Kultūrvēsturiskais mantojums‖ un 3.pielikumā.  

 

Aizsargjoslas noteiktas 500m ap kultūras pieminekli 

(Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2.5.2. sadaļā 

Kultūras pieminekļu teritorijas). 

/eiki
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aizsardzības  zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 

 

2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 

pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: Likums Par kultūras 

pieminekļu aizsardzību; MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekļu 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu; citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu 

aizsardzības jautājumi. 

 

2.2. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunas apbūves attīstīšana, kā arī 

saimnieciskā darbība, kuras rezultātā tiek izmainīts esošais reljefs un veikti rakšanas darbi. 

 

2.3. Kultūras mantojums iesaistāms teritorijas plānošanā, vadoties pēc nacionālās programmas 

„Kultūra2000-2010‖ apakšprogrammas „Kultūras mantojums‖ nostādnēm. 

 

2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā ietverama informācija par kultūras mantojumu 

Šķeltovas pagasta kopuma un par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem 

šajā. teritorijā: to uzskaitījums,  raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un 

saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar objektu raksturojošu Foto attēlu. 

 

2.5. Grafiskajā daļā uzradāmi nekustamie kultūras pieminekļi, kultūras pieminekļu teritorijas un 

aizsardzības zonas ap tām. Grafiskajā materiālā pievienojams skaidrojums ar katra pieminekļa 

nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

 

3.1. Teritorijas plānojumā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt individuālas  

aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārējās  

vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši. MK 19.07.2003. 

noteikumiem Nr, 392Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas  

metodika. Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona - samazināta vai 

paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas  

izmantošanu; un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos  apgrūtinājumus . 

 

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt pagastam nozīmīgus objektus  

un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas - kultūrvēsturisku norišu vietas, 

ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tie apzīmējami - Pagastam 

kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts  un pieminekļu aizsardzības zonu tiem nav jāuzrāda.  

 

 

 

 

Ņemts vērā.  

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā teritorijas plānojuma 2. daļā  

 

Ņemts vērā teritorijas plānojuma 2. daļā Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 2.5.2. sadaļā Kultūras 

pieminekļu teritorijas.  

 

Ņemts vērā teritorijas plānojuma 1. daļā Paskaidrojuma raksts 

17.nodaļā „Kultūrvēsturiskais mantojums‖.  

 

3. daļā Grafiskā daļa ir uzrādīti kultūras pieminekļi, kultūras 

pieminekļu teritorijas un aizsardzības zonas ap tām. 

 

 

Ņemts vērā teritorijas plānojuma 2. daļā Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 2.5.2. sadaļā Kultūras 

pieminekļu teritorijas.  

 

 

 

 

 

Šķeltovas pagastā netiek izdalīti Pagastam kultūrvēsturiski 

nozīmīgi objekti un pieminekļi. 

VAS ―Latvijas 1. Vienam īpašumam paredzēt tikai vienu pieslēgumu. Izņēmumi pieļaujami tikai atsevišķos Iekļauts 2.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
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Valsts ceļi‖ 

Latgales reģiona 

Krāslavas nodaļa 

gadījumos (īpašumam pa vidu ir upe vai tml.). 

 

2. Ja īpašumu ir paredzēts sadalīt, tas nevar notikt bez teritorijas plānojuma (tai skaitā 

detaļplānojumos) izmaiņām Visos šajos gadījumos jāparedz tikai viens pieslēgums sadalāmajam 

zemes gabalam un detālplānojumos jāparedz vieta savienojošiem ceļiem, kas nodrošina servitūta 

tiesību realizēšanu tiem īpašniekiem, kuru zemes neatrodas līdzās valsts autoceļiem, kā arī tiem 

īpašniekiem, kuri atrodas pa kreisi un pa labi no sadalāmā zemes gabala. 

 

3. Pieslēgumiem maksimāli jāizmanto esošais, mazākas nozīmes ceļu tīkls. Apbūves teritoriju (jauno 

vai rekonstruējamo) saiti ar valsts autoceļu tīklu veikt ievērojot  „pakāpeniskuma‖ principu, tas ir: to 

tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts 2. šķiras autoceļiem, 

orientējoties uz Pieslēgumu skaita samazināšanu un to savstarpēju attālināšanu vismaz līdz LVS 190-

3/A 1:2002 „Ceļu vienlīmeņa mezgli‖ tabulas 0.2. „Ceļu klasifikācija‖ kolonnā „8a‖ definētajam 

minimumam, šāda pieeja palielinās kustības vienmērīgumu, nodrošinās lēnāku transporta līdzekļu 

apdzīšanas iespējas un uzlabos satiksmes drošību. Sagatavojot nosacījumus zemes gabala 

detālplānojuma izstrādei, būtu jāanalizē situācija vismaz 1 - 1,5 km uz katru pusi no iespējama 

pieslēguma vietas. 

 

4. Servisa objektu pieslēgšana autoceļiem veicama tikai saskaņā ar sertificētu projektēšanas inženieru 

izstrādātu un projektēšanas normatīviem atbilstošu projektu, saskaņā ar detālplānojumu, kurā atrisināti 

visi ar satiksmes drošību saistītie jautājumi un kārtībā, kāda noteikta MK 30.03.1999.g. 

noteikumos: Nr. 126. 

 

5. Izstrādājot teritorijas plānojumu ir jāievēro likums „Par autoceļiem‖, „Aizsargjoslu likums‖, „Ceļu 

satiksmes likums‖ un tiem pakārtotie normatīvie akti. 

 

6. Likuma „Par autoceļiem‖ 27.pants Ceļu zemes nodalījuma joslas‖ valsts autoceļu būvniecībai un 

uzturēšanai nosaka ceļu zemes nodalījuma joslas šādā minimālā platumā;  

IV tehniskais kategorijas ce|ieni  - 22 metri; 

V tehniskās kategorijas ceļiem -19 metri. 

1.6. nodaļā „Piekļūšana‖.  

 

Iekļauts 2.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

1.6. nodaļā „Piekļūšana‖.  

 

 

 

 

Iekļauts 2.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

1.6. nodaļā „Piekļūšana‖ un 2.4. nodaļā „Satiksmes 

infrastruktūra‖. 

 

 

 

 

 

 

 

Iekļauts 2.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

1.6. nodaļā „Piekļūšana‖ un 2.4. nodaļā „Satiksmes 

infrastruktūra‖. 

 

Iekļauts 2.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

1.6. nodaļā „Piekļūšana‖ un 2.4. nodaļā „Satiksmes 

infrastruktūra‖. 

 

Iekļauts 2.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

2.4. nodaļā „Satiksmes infrastruktūra‖. 

 

Sabiedrības 

veselības aģentūras 

Daugavpils filiāle 

V/a „SVA „Daugavpils filiāle‖ ierosina teritoriālplānojuma projektā ieslēgt sekojošus jautājumus; 

- Apzīmēt pagasta teritorijas zonēšanu ņemot vērā iespējamo ražošanas darbības  

atjaunošanu pagasta teritorijā - dzīvojamās zonas un lauksaimniecības platības 

paplašināšanos (ganības, fermas, dārzniecība utt.) teritorijas sociāli - sadzīves nozīmes 

objektu celtniecībai (frizētava, sadzīves pakalpojumi, sporta celtnes u.c.) 

- Apzīmēt pagasta plānā sanitārās aizsardzības zonas. 

 

- Veikt novecojošo ūdensvadu tīklu renovāciju, attīrīšanas  iekārtas uzstādīšanu 

Teritorijas plānojumā ir izdalītas atsevišķas funkcionālās zonas: 

teritorijas plānojuma 2. daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi 2.nodaļa „Teritoriju veidi ar atšķirīgām 

izmantošanas prasībām‖. 

 

3. daļā Grafiskā daļa ir uzrādīta sanitārās aizsargjoslas.  

 

Prasības inženiertehniskās infrastruktūrai iekļautas 2.daļā 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

32 

un nodrošināt pagasta iedzīvotājiem dzerama ūdens kvalitāti saskaņā ar pastāvošo  

likumdošanu: Novecojošo kanalizācijas tīklu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. 

 

- Veikt vecā dzīvojama fonda kapitālo remontu. 

 

- Veikt pagasta ceļu remontu un labiekārtošanu. 

 

 

- Izlemt cieto sadzīves atkritumu savākšanas un utilizācijas jautājumu. 

 

 

- Izdalīt un ierīkot atpūtas un sporta zonas iedzīvotājiem. 

 

 

 

- Apzīmēt kapsētu sanitāro aizsargjoslu, izlemt jautājumu par lopu kapsētas izveidošanu 

pagasta teritorijā. 

 

- Ja pagasta teritorija tiks izmantota tūrisma attīstībai, paredzēt pasākumus tūristu dzīves 

apstākļu drošībai (aprīkot ērtas gājēju takas, drošus dabīgos pacēlumus, noeju vietas utt .) 

 

- Teritoriālplānam jābūt izstrādātam saskaņā ar esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 1.18. nodaļā 

„Inženierkomunikācijas‖. Inženiertehniskās infrastruktūras 

apraksts iekļauts 1.daļā Paskaidrojuma raksts 1.10. nodaļā 

„Inženiertehniskā infrastruktūra‖.   

 

Prasība iekļauta 1.daļā Paskaidrojuma raksts 1.9. nodaļā 

„Transporta infrastruktūra‖ 

 

Prasības sadzīves atkritumu apsaimniekošanai noteiktas 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1.20.punktā 

 

Teritorijas plānojumā ir izdalītas atsevišķas funkcionālās zonas: 

teritorijas plānojuma 2. daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi 2.nodaļa „Teritoriju veidi ar atšķirīgām 

izmantošanas prasībām‖. 

Kapsētu sanitārās aizsargjoslas atzīmētas 3.daļā Grafiskā daļa. 

Šķeltovas pagastā nav plānots izveidot lopu kapsētu.  

 

Ņemts vērā.  

 

 

Izstrādāts.  
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VZD 

Dienvidlatgales 

reģionālā nodaļa 

1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijai ģeodēzisko 

koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijās 

plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama 

atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne. 

 

2. Teritorijas, plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālu VZD reģionālās nodaļas no 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas izsniegtu  grafisko un teksta 

informāciju. 

 

3. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošās aizsargjoslas atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam, tsk. nosaka to objektu aizsargjoslas, kuri izvietoti ārpus 

plānojuma teritorijas, bet aizsargjoslas zona atrodas plānojuma teritorijā. 

 

 

4. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kuri saistīti ar aizsargjoslas kodu, kas ir 

atbilstošs Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav - 

grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīt ar objekta, kuram noteikta aizsargjosla, pilnu 

nosaukumu un adresi, ja tāda ir. 

Teritorijas plānojuma grafiskā materiāla aizsargjoslu sadaļas izstrādē jāievēro sekojošais: 4.1. Ja 

plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota MicroStation vidē vai AutoCad vidē, tad plānojuma 

aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katrs plānojumā attēlotais aizsargjoslu veids būtu izvietots 

unikālajā līmenī. 42. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota ArcView vidē, tad plānojuma 

aizsargjoslai; nepieciešams attēlot tā, lai katram plānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam 

būtu piešķirts unikālas kods. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā īpašuma objekta 

apgrūtinājuma kodam. 

 

5. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. 

 

6. Lai nodrošinātu aizsargjoslu robežu līniju savietojamību, teritorijas plānojuma grafisko 

daļu izstrādājot ievēro blakus esošo teritorijas plānojumu, ja tāds ir izstrādāts, grafiskajā daļā 

noteiktās aizsargjoslu robežas . 

Grafiskā daļa ir izstrādāta M1:10000 un Šķeltovas ciemam 

M1:5000. 

 

 

 

Ievērots.  

 

 

 

Aizsargjoslas attēlotas 3.daļā Grafiskā daļa. 

 

 

  

 

Ievērots.  

 

 

 

Ievērots. Grafiskā daļa izstrādāta MicroStation vidē. 

 

 

 

 

 

 

 

Šķeltovas pagastā izdalītas viena ciema – Šķeltovas ciems, robežas.  

 

Ievērots. 

 

 

VAS ―Latvenergo‖ 

Sadales tīkls, 

Austrumu reģions  

1. Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 0.4kV (gaisvadu un 

kabeļu) EPL, 20/0,4kV vai 10/0,4kV transformatora punkti, sadales punkti) un citi 

energoapgādes objekti precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā jāattēlo 

esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās 

aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

 

2. Veicot Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi ieverot īpašuma lietošanas tiesību 

Ievērots 3.daļā Grafiskā daļa. 

 

 

 

 

 

Ievērots teritorijas plānojuma 2. daļā Teritorijas izmantošanas un 
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ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas  noteikti ar Aizsargjoslu likuma 

(pieņemts 1997.gada 5. februāri) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo 

inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai, 

 

3. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20kV apakšstaciju 20, 10, 

6kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4kV vai 10/0,4kV transformatora punktu, sadales 

punktu, sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar 

ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 

 

4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 2004.gada 

28. decembra noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētas, 

ciemos un lauku teritorijās‖. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju 

koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes 

objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām 

teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu 

aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2006. MK 

noteikumiem Nr. 841 „Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība‖. 

 

5. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju par aprobežojumiem, 

kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu 

tuvumā. Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas  noteikti Aizsargjoslu  likuma    (pieņemts 

1997.gada    5.februārī)    35.pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar elektriskajiem 

tīkliem, kas noteikti 45.pantā. 

AS „Latvenergo‖ Sadales tīkls lūdz ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap  

sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 

metru platā joslā, 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 platā joslā, bet 0,4kV 

elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijas 6.5 

metru attālumā no līnijas ass. 0,4kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2.5 

metru attālumā no līnijas ass . 

6. Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā papildus norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā 

aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas 

malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. 

noteikumu NR. 415 10.punkts). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 

aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma 

(330, 110kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 

apbūves noteikumi 1.18.4. sadaļā Prasības elektrisko tīklu 

būvniecībai un uzturēšanai. 
 
 
Ievērots 3.daļā Grafiskā daļa. 

 

 

 

 

Ievērots teritorijas plānojuma 2. daļā Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi 1.18.4. sadaļā Prasības elektrisko tīklu 

būvniecībai un uzturēšanai. 
 

 

 

 

 

 

Informācija ietverts 1. daļā Paskaidrojuma raksts 1.10.5. sadaļā 

„Elektroapgāde‖ un  2. daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi 1.18.4. sadaļā Prasības elektrisko tīklu būvniecībai 

un uzturēšanai. 
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86, tālrunis 7725371, bet darbu veikšana vidsprieguma (20, 10kV) un zemsprieguma (0,4kV) 

EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar. AS "Latvenergo" ST Austrumu, reģiona tehnisko vadītāju, Klusa 

ielā 2, Daugavpilī, LV-5417, E.Vitkovska k-gu. 

A/S ―Latvijas 

Gāze‖ 

1. izvērtēt nepieciešamību Šķeltovas pagasta gāzes apgādes plānojumu  

izstrādei un perspektīvo gāzes vadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma 

inženierkomunikāciju sadaļā; 

2. vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā  

plānošanā. 

Informācija ietverts 1. daļā Paskaidrojuma raksts sadaļā 1.10.3. 

„Gāzes apgāde‖ 

 

SIA ―Latvijas 

Propāna gāze‖ 

Atbildot uz Jūsu 2007.gada 21.maija vēstuli Nr.403 par Krāslavas rajona Škeļlovas pagasta 

teritorijas plānojumu 2007,-2019.gadam, paziņojam, ka SIA "Latvijas propāna gāze" šajā laikā 

neparedz centrālās gāzes apgādes sistēmas izmaiņas Jūsu pagasta teritorijā. 

Ņemts vērā.  

VUGD Krāslavas 

brigāde 

Teritorijas plānojumā iekļaut: 

1. Ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājumu saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes 

ārējie tīkli un būves‖. Par atklātajām un mākslīgajām ūdenstilpnēm, kas piemērotas 

(izvērtējot-piebraukšanas ceļš, ūdens piesārņojums, piederība u.c. faktorus) ugunsdzēsības 

autocisternu uzpildīšanai. Informāciju par ūdens ņemšanas vietām uzrādīt arī kartogrāfiski 

(VUGD rīcībā šādas informācijas nav un to nepieciešams izstrādāt pašvaldībai plānošanas 

procesā). Izvērtēt iespēju ietvert normu, ka pagastā esošās atklātās ūdenstilpnes, neatkarīgi no 

to īpašuma formas, katastrofu vai ugunsgrēku gadījumā pieļaujams izmantot ugunsdzēsības 

vajadzībām. 

2. Prasības piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, 

veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas . 

3. ugunsdrošības atstarpes starp dažādu ugunsdzēsības pakāpju un funkcionālās nozīmes 

ēkām un būvēm. 

4. Plānotās aktivitātes civilās aizsardzības jomā saskaņā ar 26.10.2006 likumu "Civilās 

aizsardzības likums". 

Pašreiz civilās aizsardzības jomā tiek veikta Krāslavas rajona civilās aizsardzības plāna 

korekcija atbilstoši "Civilās aizsardzības likums" un pakārtoto normatīvo aktu (daudzi no tiem 

vēl ir tikai izstrādes stadijā) prasībām. 

 

Prasības ugunsdzēsības apgādei ir iekļautas teritorijas 

plānojuma 2.daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi 1.26.sadaļā „Ugunsdrošība un civilā aizsardzība‖. 

Krāslavas rajona 

padome 
1. Ņemt vērā Krāslavas rajona teritorijas plānojumā minētās prasības un vadlīnijas, nosakot 

plānoto un atļauto teritorijas izmantošanu Šķeltovas pagasta teritorijā, ar mērķi saglabāt 

rajona nozīmes vērtības. 

2. Informējam, ka Krāslavas rajonam ir spēki esošs teritorijas plānojums, apstiprināts ar 

30.01.2007, protokolu Nr.l4 saistošie noteikumiem Nr.2. Ar Krāslavas rajona teritorijas 

plānojumu var iepazīties mājas lapā www.kraslavasrajons.lv. 

Krāslavas rajona teritorijas plānojums ir ņemts vērā izstrādājot 

Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumu 1. daļa Paskaidrojuma 

raksts, nodaļā Rajona līmenis.  

Latgales plānošanas 

reģions  

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums pēc tā apstiprināšanas ir jāņem vērā Latgales 

plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes procesā, līdz ar to aicinām 

Latgales reģiona teritorijas plānojums ir ņemts vērā izstrādājot 

Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumu 1. daļa Paskaidrojuma 

http://www.kraslavasraionsjv/
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ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projektā iestrādājās prasības un 

nostādnes pašvaldību teritorijas plānojumiem. 

raksts, nodaļā Reģiona līmenis. 

Dienvidlatgales 

reģionālā 

lauksaimniecības 

pārvalde 

Lūdzam Jūs vadīties no sekojošiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem:  

 „Meliorācijas likums‖, 20.11 2003.  

 „Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss‖ {66.1 pants)  

 MK 08.04,2004, noteikumi Nr.272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumi'‖.  

 MK 05.06.2004  noteikumi Nr.  520 "Kārtība,  kādā  nosakāmi  un  atlīdzināmi zaudējumi,   

kas  saistīti   ar  meliorācijas   sistēmu   bojāšanu,   iznīcināšanu   vai   to izmantošanas tiesību 

ierobežošanu". 

 „Aizsargjoslu likums‖ 05.02.1997.  

 MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1018 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju  

 būvniecības kārtība‖. 

 MK 30.06.1998 noteikumi Nr.236 „Noteikumi par ekspluatācijas aizs arg jos lu  ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās  zemēs un 

meža zemēs‖. 

 MK 20.07.2004, noteikumi Nr.619 „Kartība, kāda lauksaimniecībā izmantojamo zemi 

transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz zemes 

transformācijas atļaujas‖. 

1. Pagastu zemes ierīcības plānos jābūt 

iezīmētām meliorētām platībām, valsts un koplietošanas ūdensnotekām ar to  

aizsargjoslām, ja tas nav izdarīts, veikt saskaņojumu uz plāna Dienvidlatgales reģionālajā  

lauksaimniecības pārvaldē Zemes un ūdens resursu daļā.  

2. Izstrādājot Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumu, vēlams paredzēt līdzekļus pašvaldībai 

pieguļošo meliorēto platību un būvju rekonstrukcijai. Pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem un 

Meliorācijas likumu, jāveic pašvaldībai piederošo meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un 

uzturēšanas pasākumi, Meliorācijas sistēmu uzraudzība un kopšanas darbi jāveic 

ūdensnotekām, kas ir pašvaldību īpašumā. Izstrādājot Šķeltovas pagasta teritorijas 

plānojumu, vēlams paredzēt līdzekļus pašvaldībai pieguļošo meliorēto platību un būvju 

rekonstrukcijai. Pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem un Meliorācijas likumu, jāveic pašvaldībai 

piederošo meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumi, Meliorācijas sistēmu 

uzraudzība un kopšanas darbi jāveic ūdensnotekām, kas ir pašvaldību īpašumā. 

 

 

Normatīvie akti ir ņemto vērā izstrādājot Šķeltovas pagasta 

teritorijas plānojumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemts vērā.  

 

 

 

Ņemts vērā.  

 

 

 

 

 

 

 

Valsts meža 

dienesta 

Dienvidlatgales 

virsmežniecība 

Dienvidlatgales virsmežniecība izskatīja darba uzdevumu Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta 

teritorijas plānojuma 2007 — 2019 izstrādei. 

Izvērtējot augstāk minēto dokumentu, Dienvidlatgales virsmežniecībai nav iebildumu, 

papildinājumu un precizējumu Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta  teritorijas plānojuma 2007 

- 2019 izstrādei. 

- 
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VAS ―Latvijas 

valsts meži‖ 

Dienvidlatgales 

mežsaimniecība 

Valsts mežu platības: Šķeltovas pagasta teritorijā aizņem 493,8 ha. Meža zemju platība sastāda 

492.1 ha. (1.7 ha - Čertoka ezers). 

 

Noteiktas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - Natura 2000 - DL „Čertoka ezers 

(Valnezers)‖ 53 ha platībā. Teritorijai izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Pie dabas lieguma 

izveidotas autostāvvietas, labiekārtota pastaigu apskates taka. 

 

Lai palielinātu meža zemju platības, AS LVM stratēģija paredz lauksaimniecības zemju 

apmežošanu, kā arī meža zemju iepirkšanu no privātīpašniekiem. Lūdzam iestrādāt projektā 

frāzi: „Lai nodrošinātu zemes resursu racionālāku apsaimniekošanu Valsts mežu valdījumā 

esošajās zemēs rast iespēju vēl nenorādītās lauksaimniecības zemēs mainīt lietošanas mērķi, 

plānojot apmežošanu (veicot zemes transformāciju tiks ievērota  noteiktā likumdošanas 

kārtība)‖. 

 

Meža ceļu infrastruktūras attīstība tiks plānota tā, lai vidējais pievešanas attālums līdz ceļam 

no meža nogabala nepārsniegtu 800m (LVM stratēģija). Daļā no meža teritorijas samērā labā 

stāvoklī ir dabīgās brauktuves. 

Derīgo izrakteņu atradnes nav apgūtas. 

Zemes lietošanas un apsaimniekošanas mērķi nav plānoti mainīt. 

Visas valsts meža platības  tiem iznomātas mednieku formējumiem. 

Valsts meža teritorijā netiek liegta brīva pieeja jebkuram apmeklētājam mežā -ogojot, sēņojot, 

atpūšoties ar cerību, ka tiks ievēroti visi saistošie normatīvie akti meža apsaimniekošanā. 

Informācija par meža zemēm ir iekļauta teritorijas plānojuma 

1. daļā Paskaidrojuma raksts. 1.3.4. sadaļā„Meža zemes‖. 

 

Informācija par ĪADT iekļauta teritorijas plānojuma 1. daļā 

Paskaidrojuma raksts 1.4.6. sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas un objekti‖. 

 

Zemju transformācija atļauta normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un teritorijas plānojuma 2. daļā Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 1.4. sadaļā „Zemes 

vienību sadalīšana vai apvienošana‖ noteiktajā kārtībā.  

 

 

 

Ņemts vērā.  

 

 

Ņemts vērā.  

Ņemts vērā.  

Ņemts vērā.  

Ņemts vērā.  

Ņemts vērā.  

―Latvijas vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

aģentūra‖ 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (LVĢMA), atsaucoties uz 21.05.2007. 

vēstuli Nr. 388 par Šķeltovas  pagasta teritorijas plānojumu, informē Jūs par LVĢMA rīcībā 

esošo brīvi pieejamo informāciju internetā, kas var tikt izmantota teritorijas plānojuma izstrādei. 

Lai būtu vieglāk orientēties LVĢMA rīcībā esošās informācijas apjomā un struktūrā, 1. 

pielikumā sniedzam apkopojumu par augstākminēto informāciju, kā arī pievienojam CD ar 

LVĢMA rīcībā esošās kartogrāfiskās informācijas uzskaitījumu 2. pielikumā 

LVĢMA vērš
:
 Jūsu uzmanību uz to, ka mūsu rīcībā pieejami informācija var tikt izmantota kā 

pamatinformācija pagasta teritorijas plānojuma izstrādei. Vienlaicīgi LVĢMA informē, ka ir 

izanalizējusi MK noteikumos Nr. 883 izvirzītās prasības un, pamatojoties uz tām, ir 

sagatavojusi piedāvājumu par informāciju, kas varētu būt noderīga, izstrādājot teritorijas 

plānojumu. Šī informācija ir pievienota 3. pielikumā. 

Ņemts vērā.  

 

SIA ―Lattelecom‖ Šķeltovas pagasta teritorijā atrodas analogā ATC Alksniena ar montēto tilpumu 150 numuri 

(aizņemti 70 numuri). Pašlaik notiek abonentu pārslēgšana uz ciparu tīklu, izmantojot 

bezvadu tehnoloģiju, kuru plānots pabeigt līdz 2007.gada augustam. Bez tam, pagastā 

darbojas viens taksofons un tiek izmantotas divas CNL (ciparu nomātās līnijas). 

Informācija ņemta vērā un iestrādāta teritorijas plānojuma 1. 

daļā Paskaidrojuma raksts 1.10.6. sadaļā „Sakari‖.  
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Izstrādājot pagasta teritorijas attīstības plānu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi 

vispārēji nosacījumi: 

- visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot arī 

Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektronisko sakaru līnijām 

noteikšanas metodikā (MK noteikumi Nr. 256) ietvertās normas;  

- teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām arī elektronisko sakaru līniju un objektu 

aizsargjoslām; 

- privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SlA „Lattelekom‖ 

publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas  

komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem (SPRK 2002.11.12 sēdes 

protokols Nr. 64 (94) 10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi; 

- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu‖, tad 

iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam 

saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 

- lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko sakaru iekārtām, 

atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 

- privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 

Kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tiklu ierīkošanas un būvniecības 

kārtība‖ (MK noteikumi Nr. 256); 

- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 

savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SlA „Lattelekom‖ par pagasta 

attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu 

celtniecību; 

- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SlA „Lattelekom‖ par nākamajā gadā 

plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

 

 

Prasības tīklu ekspluatācijai ir iestrādātas teritorijas plānojuma 

1. daļā Paskaidrojuma raksts 1.10.6. sadaļā „Sakari‖ un 2. daļā 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 1.18.5. sadaļā 

‗Prasības elektronisko sakaru tīklu izbūvei un uzturēšanai‖,  

 

SIA ―Latvijas 

Mobilais telefons‖ 

Izstrādājot Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju 

Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilu elektronis ko 

sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas  iespēju robežās paredzot esošu 

komunikāciju elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā. 

Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un. antenu 

mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumā 

noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to 

objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, minimālā jaunveidojamā 

zemes gabala platība ir 400m
2
 - līdz 600 m

2
 vai, ka ierobežojumi - minimālā jaunveidojamā zemes 

gabala platība un apbūves raksturīgais-rādītājs (maksimālais stāvu skaits m) nav attiecināmi uz 

inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

Prasības iekļautas teritorijas plānojuma 2. daļā Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi 1.18.5. sadaļā „Prasības 

elektronisko sakaru tīklu izbūvei un uzturēšanai‖ un 2.2. sadaļā 

„Publiskās apbūves teritorijas‖. 

SIA ―TELE 2‖ Atbildot uz jūsu 21.05.2007 vēstuli Nr. 395 par nosacījumiem, informējam, ka SlA Tele2 nav Prasības iekļautas teritorijas plānojuma 2. daļā Teritorijas 
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mastu Šķeltovas pagastā. Iespējams, ka tuvākajos gados Tele2 plānos masta ar bāzes staciju 

uzstādīšanu Šķeltovas pagastā, tādēļ lūdzam jūs, izstrādājot teritorijas plānojumu, paredzēt 

SlA Tele2 iespēju uzstādīt un uzturēt mobilo telekomunikāciju iekārtas un 

inženierkomunikācijas - sakaru tīkla, tajā skaitā sakaru mastu - izbūvi uz lauksaimniecībā 

Izmantojamās zemes. 

izmantošanas un apbūves noteikumi 1.18.5. sadaļā „Prasības 

elektronisko sakaru tīklu izbūvei un uzturēšanai‖ un 2.2. sadaļā 

„Publiskās apbūves teritorijas‖. 

VAS ―Latvijas 

Dzelzceļš‖ 

Sakarā ar to, ka Krāslavas rajona Šķeltovas pagasta teritorijā nav valsts a/s „Latvijas dzelzceļi‖ 

infrastruktūras objektu, teritorijas plānojuma izstrādāšanas nosacījumi no mūsu puses nav vajadzīgi, 

- 

Vides pārraudzības 

valsts birojs 

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

Vides pārraudzības valsts birojs izskatīja Šķeltovas pagasta padomes 2007.gada 12.februāra 

vēstuli Nr.314 un tai pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādi. Izvērtējot 

Vides pārraudzības valsts biroja rīcībā esošo informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem, Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu nepiemērot 

stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumam. 

- 

Ambeļu pagasta 

padome 

Ambeļu pagasta padome iepazinusies ar Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma 2007-2019.g. 

izstrādes darba uzdevumu, darām zināmu, ka Ambeļu pagasta padomei nav iebildumu par 

Šķeltovas pagasta teritorijas  plānojuma  2007-2019.g.   izstrādāto  darba uzdevumu.. Ambeļu   

pagasta  teritorijas   plānojums   apstiprināts   2006.gada   30.novembri lēmums Nr.124 ( protokols 

Nr. 12. 1. & ). 

Ņemts vērā. 

Grāveru pagasta 

padome 

Izskatīts Šķeltovas pagasta padomes iesniegums par nosacījumu sniegšanu Šķeltovas pagasta 

teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanai. 

Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums atbilst 2004.gada MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās  

pašvaldības plānošanas noteikumi„ prasībām.  

Grāveru pagasta padomei nav īpašu nosacījumu Šķeltovas pagasta teritoriālā plānojuma 

izstrādē. 

Grāveru pagasta padomes teritoriālais plānojums ir pirmās redakcijas izstrādes stadijā. 

Ņemts vērā. 

Izvaltas pagasta 

padome 

Sakarā ar Šķeltovas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi, Izvaltas pagasta padomei pretenziju 

par kopējo interešu teritorijām ar Šķeltovas  pagastu nav. Izvaltas pagasta padomei ir izstrādāts 

pagasta padomes teritoriālplānojums 2006.gada 

Ņemts vērā. 

Aglonas pagasta 

padome 

Izstrādājot Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumu lūdzam ņemt vērā šādas kopīgās intereses  

un teritorijas:  

1. Veicot administratīvi teritoriālo reformu paredzēt Aglonas novada izveidošanu saskaņā ar 

izstrādāto Aglonas novada apvienošanas projektu 2007. gadā- 

2. Kopīgu tūrisma infrastruktūras objektu, maršrutu izveidošana un izmantošana. 

3. Kopīgu sociālās infrastruktūras attīstības koncepciju (pieaugušo izglītība, interešu izglītība) 

izstrādāšanu un teritorijas rezervēšanu, saskaņā ar Aglonas novada integrācijas programmu 

2004. gads. 

4. Kopīgas aizsargjoslu teritorijas ir norādītas Aglonas pagasta teritorijas plānojuma 

grozījumos. 

Ņemts vērā. Teritorijas plānojuma 1. daļā Paskaidrojuma raksts 

nodaļā „Apkārtējo pašvaldību plānošanas situācija un 

sadarbība‖. 
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Informējam, ka Aglonas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi ir spēkā no 2007. gada 26. 

janvāra. Ar teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Aglonas pagasta padomē, 

materiāli ir pieejami arī digitālā veidā. 

 
 

3.2. Ziņojums par institūciju sniegtajiem atzinumiem 

 
Institūcija Atzinums  Teritorijas plānojums  

Daugavpils reģionālā vides pārvalde Atzinums pozitīvs, izteiktas piezīmes: - 

Paskaidrojuma raksts:  

13. lpp. 1.3.1. sadaļā „Derīgie izrakteņi" jāatsaucas uz LR 

02.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm" , LR MK 24.04.2007. 

noteikumu Nr. 280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī 

ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība" un LR 

MK 19.09.2006. noteikumu Nr. 779 „Derīgo izrakteņu ieguves 

kārtība" prasībām. 

MK noteikumu precizējums ietverts 

Paskaidrojuma raksta 1.3.1. sadaļā 

„Derīgie izrakteņi". 

48. lpp. 3.2. sadaļā „Teritorijas plānotās izmantošanas 

risinājumi" teikuma „Meža zemju transformācija atļauta 

saskaņojot ar RVP" izteikto domu nepieciešams koriģēt šādā 

redakcijā „Meža zemju transformāciju veic saskaņā ar LR MK 

28.09.2004. noteikumu Nr. 806 „Meža zemes transformācijas 

noteikumi‖ prasībām‖. 

 

Koriģēts paskaidrojuma raksta 3.2. sadaļā 

„Teritorijas plānotās izmantošanas 

risinājumi‖. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:  

10. lpp. 1.4. sadaļā „Zemes vienību sadalīšana un apvienošana " 

jāiestrādā nosacījums, ka saskaņā ar LR MK 22.07.2003. 

noteikumu Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 16.24.p. prasībām, 

dabas parkos un dabas liegumos aizliegts sadalīt zemes īpašumus 

vienībās, kas mazākas par 10 ha. 

Iekļauts Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 1.4. sadaļā 10. 

punktā. 

20. lpp. 1.17. sadaļā „Degvielas un gāzes uzpildes stacijas" ir 

jāatsaucas uz LR MK 16.05.2006. noteikumu Nr. 400 „Noteikumi 

par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, 

naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" prasībām. 

 

Iekļauts Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 1.17. sadaļā 6. 

punktā. 
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24. lpp. 1.19. sadaļā „Meliorācijas būves un iekārtas‖ sakarā ar 

izmaiņām LR likumdošanā, ir jāatsaucas uz LR MK 19.12.2006. 

noteikumu Nr.1018 „Meliorācijas  sistēmu un hidrotehnisko 

būvju„ būvniecības kārtība prasībām. 

Labojums iekļauts Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 

1.19. sadaļā. 

25. lpp. 1.22. sadaļā „Saimniecības ēkas un būves mājlopiem" 

teksts ir jāprecizē iestrādājot nosacījumu, ka, ja tiek turētas 10 un 

vairāk dzīvnieku vienības, tad ir jāievēro LR MK 27.07.2004. 

noteikumu Nr. 628 „īpašas vides prasības piesārņojošo darbību 

veikšanai dzīvnieku novietnēs" prasības. 

Teksts precizēts Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu 1.22. sadaļā 4. 

punktā.  

28. lpp. 1.30. sadaļā „Prasības zemju transformācijai„ vēlams 

izdarīt atsauci uz LR MK 20.07.2004. noteikumu Nr. 619 

„Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē 

par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz zemes 

transformācijas atļaujas‖ un LR MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 

806 „Meža zemes transformācijas noteikumi‖ prasībām. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos 1.30. sadaļā „Prasības zemju 

transformācijai„ 3.punktā ir norādīts, ka 

pie zemju transformācijas ir jāņem vērā 

normatīvie akti.  

44. lpp. 2.4. sadaļā „Virszemes ūdeņu teritorijas‖ sakarā ar 

izmaiņām LR likumdošanā , ir jāatsaucas uz LR MK 13.06.2006. 

noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju 

tīrīšanas un padziļināšanas kārtība" prasībām. 

Izlabots Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos 2.4. sadaļā 

„Virszemes ūdeņu teritorijas‖.  

 44. lpp. 2.4.4. sadaļā „Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas" 

jāatsaucas uz LR 02.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm‖, LR 

MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 280 „Zemes dzīļu izmantošanas 

licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas 

vispārīgā kārtība" un LR MK 19.09.2006. noteikumu Nr. 779 

„Derīgo izrakteņu ieguves kārtība" prasībām. 

MK noteikumu precizējums ietverts 

Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos 2.4.4. sadaļā „Derīgo 

izrakteņu atradņu teritorijas‖. 

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Atzinums pozitīvs. Nepieciešams novērst neprecizitātes:  

Paskaidrojuma rakstā  pieminekļu   sarakstā   nepieciešams   

precizēt arheoloģiskā pieminekļa nosaukumu - Brīveru 

pilskalns (Gorodok) un apmetne. 

Precizēts Paskaidrojuma rakstā 1.7. 

sadaļā „Kultūrvēsturiskais matojums‖. 

Kartogrāfiskajā materiālā nepareizi atzīmēts vietējās nozīmes 

arheoloģiskais piemineklis Upes Kudiņu apmetne (valsts 

aizsardzības Nr 1081). 

Izlabots. 

VAS ―Latvijas Valsts ceļi‖ Latgales reģiona Krāslavas nodaļa Atzinums pozitīvs Nepieciešams veikt sekojošus precizējumus :  

Paskaidrojumu raksta sadaļā 3.2., teksta daļu „...vienīgi pa zemes 

ceļiem‖, aizstāt ar tehniski precīzāko esošā segumu nosaukumu 

„...vienīgi pa autoceļiem ar grants segumu‖ (49.lpp.). 

Labojums veikts Paskaidrojumu raksta 

sadaļā 3.2. „Teritorijas plānotās atļautās 

izmantošos risinājumi‖. 
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Paskaidrojuma rakstā, sadaļā 1.9.1. „Valsts ceļi‖, nepareizi 

uzrādīta satiksmes intensitāte valsts 2.šķiras autoceļam V636 

uzrādīts 844 automašīnas diennaktī, faktiski 322 (skatīt 36.lpp., 

izejas dati Plānojuma pārskatā - 38.lpp,). 

Labojums veikts Paskaidrojumu raksta 

sadaļā 1.9.1. „Valsts ceļi‖. 

Paskaidrojuma raksta, 37.1pp. uzņēmumam „Latvijas Valsts 

ceļi‖ norādīt precīzu sabiedrības  veidu - a/s vietā - Valsts akciju 

sabiedrība. 

Izlabots.  

Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils filiāle Atzinums pozitīvs . - 

VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa Atzinums pozitīvs. Jāiekļauj labojumi.   

Grafiskajā daļā nav attēlotas 10 m aizsargjoslas ap meliorācijas 

būvēm un ierīcēm, aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem, 

elektriskajiem tīkliem un ap purviem. 

Labojums iekļauts.  

Nav noradīta aizsargjosla ap degvielas un gāzes uzpildes stacijām. Labojums iekļauts.  
Teksta daļā nav norādīts ūdensteces garums un ūdenstilpju platība. Labojums iekļauts.  
Teksta un grafiskajos datos ir pretrunas par autoceļu aizsargjoslām 

(grafiskajā daļā visas ceļu aizsargjoslas - 60m). 

Labojums iekļauts.  

VAS ―Latvenergo‖ Sadales tīkls, Austrumu reģions  Atzinums pozitīvs . - 

A/S ―Latvijas Gāze‖ Atzinums pozitīvs . - 

SIA ―Latvijas Propāna gāze‖ Atzinums pozitīvs . - 

VUGD Krāslavas brigāde Atzinums pozitīvs . - 

Krāslavas rajona padome Atzinums pozitīvs . - 

Latgales plānošanas reģions  Atzinums kopumā pozitīvs. Izteiktas rekomendācijas: - 

Lūdzam precizēt Grafiskās daļas pielikumu nosaukumus 

(Šķeltovas ciema pašreizējā un plānotā (atļautā) teritorijas 

izmantošana mērogā 1 : 5000, bet Šķeltovas pagasta teritorijas 

pašreizējā un plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana mērogā 

1 : 1 0  000). 

Nosaukumi precizēti. 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka plānojuma dokumentos ir 

atsauces uz spēku zaudējušiem normatīvajiem aktiem (piemēram, 

Paskaidrojuma raksta 5.1pp. MK 09.12.2003. not. Nr.684, 

13.1pp. MK 21.06.2005. not. Nr.449, Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu 22.1pp. MK 20.08.2002. not. Nr.365, 24.1pp. 

MK 08.07.2003. not. Nr.382, 35.1pp. MK 02.07.2002. not. 

Nr.286, 8.lpp. likums „Par zemes ierīcību‖), kā ari lūdzam veikt 

korektas atsauces uz MK noteikumu numuriem (Paskaidrojuma 

raksta 24.1pp.MK 20.07.2004, not. Nr.629 „Meliorācijas 

kadastra noteikumi", Teritorijas izmantošanas un apbūves 

Ņemts vērā. 
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noteikumu 25.1pp. MK 27.07.2004. not. Nr.628 „īpašās vides 

prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"). 

Iesakām ievērot korektu pierakstu attiecībā uz normatīvo aktu 

atsaucēm, piemēram, MK 19.10.2004. not. Nr.883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖. 

Ņemts vērā. 

Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde Atzinums pozitīvs. Veikti sekojoši labojumi: 

Paskaidrojuma rakstā izlabot MK noteikumi Nr.619 (20.07.2004) 

„Meliorācijas kadastra noteikumi‖ uz MK noteikumi Nr.629 

(27.07.2004). Apbūves noteikumos labot punktā 1.30 3.sadaļu no 

„saskaņojot ar meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi‖ uz 

„saskaņojot ar LAD Dienvidlatgales reģionālo lauksaimniecības 

pārvaldi Zemes un ūdens resursu daļu‖.  

Labojumi ņemti vērā Paskaidrojuma 

rakstā 1.3.5. punktā „Lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes‖ un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 

13.punktā „Prasības zemju 

transformācijai‖ 3.sadaļā.  

Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība Atzinums pozitīvs . - 

VAS ―Latvijas valsts meži‖ Dienvidlatgales mežsaimniecība Atzinums pozitīvs . - 

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra‖ Atzinums kopumā pozitīvs. Izteikti iebildumi un ierosinājumi: - 

Sniegt informāciju par purvu tipu, hidrogrāfiju, apsaimniekotāju 

un prasībām plānotajai izmantošanai. 

Šķeltovas pagasta teritorijas plānojumā 

atsevišķi netiek izdalītas prasības purvu 

teritorijām, jo purvu teritorijas ir maz. 

Prasības purvu teritoriju izmantošanai 

skatīt Teritorijas un izmantošanas 

noteikumu 2.4.1. sadaļā 

„Mežsaimnieciskās teritorijas‖. 

Norādīt lauksaimniecībā izmantojamās zemes zemes  lietojuma 

veidu platības. 

Norādīts Paskaidrojuma raksta 1.3.5. 

sadaļā „Lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes‖.  

Esošās un plānotās centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

raksturojumu papildināt ar informāciju par pieslēgumu skaitu, 

patēriņa apjomu un tehnisko stāvokli.  

Papildināts Paskaidrojuma raksta 1.10.1. 

sadaļā „Ūdensapgāde un kanalizācija‖. 

Iekļaut informāciju par artēzisko urbumu t.sk. neizmantojamo 

urbumu debitu, dziļumu un ierīkošanas gadu. 

Informācija par artēzisko urbumu 

debitiem, dziļumu un ierīkošanas gadu 

teritorijas plānojuma izstrādei nebija 

pieejama.  

Esošās un  plānotās  notekūdeņu  savākšanas   sistēmas  

raksturojumu  papildināt  ar informāciju par notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu noslodzi, notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti 

un iekārtu tehnisko stāvokli. 

Pieejamā informācija par notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām ir iekļauta 

Paskaidrojuma raksta 1.10.1. sadaļā 

„Ūdensapgāde un kanalizācija‖. 

Grafiskajā daļā parādīt centralizētajai ūdensapgādei un 

centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai pieslēgtās 

Grafiskās daļas detalizācijas pakāpe 

(M:10 000) neļauj attēlot kanalizācijas un 
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teritorijas un plānotās pieslēguma teritorijas . ūdensapgādes tīklu.  

Esošās un plānotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

raksturojumu papildināt ar informāciju par atkritumu apjomu un 

atkritumu noglabāšanas vietām. 

Papildināts Paskaidrojuma raksta 

1.4.4.sadaļā „Atkritumu 

apsaimniekošana‖. 

SIA ―Lattelecom‖ Atzinums pozitīvs. - 

SIA ―Latvijas Mobilais telefons‖ Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, 
t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, 
tehniskos rādītājus, ierosinām Krāslavas rajona Šķeltovas 
pagasta teritorijas plānojumā noteikt, ka Publiskās apbūves 
teritorijā, kur atļautā izmantošana ir arī inženiertehniskās 
apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilps t arī 
telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, 
ierobežojums- apbūves raksturīgais rādītājs(maksimālais 
stāvu skaits m) nav attiecināms uz inženiertehniskās 
apgādes tīkliem un to objektiem. 

Prasība iekļauta Teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumu 2.2. sadaļā 

„Publikās apbūves teritorijas‖ 6. punktā. 

 

SIA ―TELE 2‖ Atzinums pozitīvs . - 

Ambeļu pagasta padome Atzinums pozitīvs . - 

Grāveru pagasta padome Atzinums pozitīvs . - 

Izvaltas pagasta padome Atzinums pozitīvs . - 

Aglonas pagasta padome Atzinums pozitīvs . - 

 

3.2. Ziņojums par institūciju sniegtajiem atzinumiem par galīgo redakciju 

Par plānojuma galīgo redakciju atzinumus sniedza 4 institūcijas. Krāslavas rajona padome, LMT un LVGMA sniedz pozitīvu atzinumu bez iebildēm, 

savukārt VKPAI vērsa uzmanību uz valsts kultūras pieminekļa nosaukuma precizēšanu, t.i., Brīveru pilskalns (Gorodok) un apmetne, nevis Brīveru 
pilskalns (Gorodok apmetne), kas arī tika izlabots plānojuma I daļā Paskaidrojuma raksts 34.lpp. Institūciju atzinumu vēstules pievienotas pārskata 5.4. 
nodaļā Institūciju atzinumu vēstules par galīgo redakciju 
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4. Ziņojums par pagasta plānojuma atbilstību augstāka plānošanas 
līmeņa teritorijas plānojuma prasībām 

 

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 izrakteņu un atradņu 
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, noslīdeņu un nogruvumu apdraudētās 
teritorijas, paaugstināta pazemes ūdeņu piesārņojuma 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  

                                                 
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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Te saglabātas reģiona unikālās tradīcijas, bagātais dabas un kultūras mantojums, kas izceļ 
Latgales savdabību citu Latvijas reģionu vidū. 
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 līmeņi- 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 līmeņa, 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 inženierkomunikācijām, 

 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 
ierobežojumi meža zemju transformācijai un sadalīšanai, pieņemot, 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, ņemot 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. 

 
Reģiona teritorijas plānojums paredz attīstīt Latgalē augstas kvalitātes tūrisma infrastruktūru, 

pilnvērtīgi izmantojot labvēlīgos dabas apstākļus, skaistās ainavas, dabas resursus un unikālo 
kultūras mantojumu. 
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Šķeltovas pagasts iekļauts tūrisma attīstības teritorijā- Ezerzeme. Reģiona plānojums 
paredz, ka tūrisma attīstībai jāturpinās saskaņoti ar dabas aizsardzību, veidojot jaunu lauku 
teritoriju attīstības politiku un veicinot uzņēmējdarbību. Reģiona plānojums atbalsta šajā 

teritorijā arī maza mēroga lauksaimniecības, zvejniecības, zivsaimniecības, amatniecības un 
dažādu pakalpojumu uzņēmumu veidošanu. Tas arī ievērojami dažādos 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, meži, pļavas un lauki.  

o Jāuztur un jāattīsta mazo upju un strautu tīkls, kas savieno lielās ezeru sistēmas, 
piedāvājot daudzveidīgas iespējas tūrismam un atpūtai uz ūdeņiem.  

o Tūrisma attīstībai jāturpinās saskaņoti ar dabas un ūdeņu aizsardzību, īpašu vērību veltot 

pasākumiem ūdeņu augstas kvalitātes saglabāšanai un uzturēšanai. 
o Veidojot jaunu lauku attīstības politiku un veicinot ražošanas aktivitātes, jāsaskaņo dabas 

aizsardzības un ekonomiskās intereses. Jāatbalsta maza mēroga lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un amatniecības uzņēmumi, iesaistot tos tūrisma pakalpojumu 
infrastruktūrā.  

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

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. 
 

                                                 
3
 Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projekts  
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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 ilgtermiņa process. 

Augstas ūdeņu 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 
notekūdeņu sistēmu rekonstrukcijai, rūpniecības uzņēmumu uzraudzība, atkritumu izgāztuvju 

sakārtošana, bīstami piesārņoto vietu apzināšana un rekultivācija, piesārņojuma no 
lauksaimniecības mazināšana, mežu noteces monitoringa turpināšana, citu difūzo piesārņojuma 
avotu apzināšana un mazināšana. Plāns paredz pasākumus cilvēku saimnieciskās darbības 

ietekmes samazināšanai uz upju un ezeru dabisko hidroloģisko stāvokli; ūdeņu piesārņošana, 
cilvēku dzīvības, veselības un īpašuma apdraudējumu risku situāciju samazināšanai; pārrobežu 

piesārņojumu samazināšanai; dabas aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanai; laba dzeramā 
ūdens kvalitātes nodrošināšanai; laba ūdeņu 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 ražošanu un vietējo resursu pārstrādi ar plašu mazo un 
vidējo uzņēmumu tīklu, kas ražo konkurētspējīgu produkciju; 

Attīstīta lauksaimniecība, kas ražo 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, ražošanu un vietējo resursu pārstrādi; 

Attīstīta pakalpojumu sfēra 
 

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.  

                                                 
4
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5. Pielikumi 

5.1. Institūciju nosacījumu vēstules 

Daugavpils reģionālā vides pārvalde 
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Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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VAS Latvijas Valsts ceļi Latgales reģiona Krāslavas nodaļa 
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Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils filiāle 
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VZD Latgales reģionālā nodaļa 
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AS Latvenergo sadales tīkls, Austrumu reģions  
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AS Latvijas Gāze 
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SIA Latvijas propāna gāze 

 
 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

64 

VUGD Krāslavas brigāde 
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Krāslavas rajona padome 
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Latgales plānošanas reģions  
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Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
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Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība 
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VAS Latvijas valsts meži Dienvidlatgales mežsaimniecība 
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Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 

 
 

 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

74 

 
 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

75 

 

 
 

 

 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

76 

 

SIA Lattelecom 

 
 

 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

77 

 

 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

78 

SIA Latvijas Mobilais telefons 

 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

79 

SIA TELE 2 
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VAS Latvijas Dzelzceļš  
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Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde 
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Vides pārraudzības valsts birojs  
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Ambeļu pagasta padome 
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Grāveru pagasta padome 
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Izvaltas pagasta padome 
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Aglonas pagasta padome 

 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

90 

5.2. Institūciju atzinumu vēstules 

Daugavpils reģionālā vides pārvalde 

 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

91 

 
 
 



Šķeltovas pagasta teritorijas plānojums  
IV. daļa. Pārskats  

 

Šķeltovas pagasta padome, SIA “Grupa 93”  

2007. gads 

 

92 

Valsts Kultūras  pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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VAS “Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Krāslavas nodaļa 
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Sabiedrības veselības aģentūras Daugavpils filiāle 
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VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļa 
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VAS “Latvenergo” Sadales tīkls, Austrumu reģions  
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A/S “Latvijas Gāze” 
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SIA “Latvijas Propāna gāze” 
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VUGD Krāslavas brigāde 
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Krāslavas rajona padome 
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Latgales plānošanas reģions  
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Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
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Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība 
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VAS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība 
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Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 
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SIA “Lattelecom” 
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SIA “Latvijas Mobilais telefons” 
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SIA “TELE 2” 
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Ambeļu pagasta padome 
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Grāveru pagasta padome 
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Izvaltas pagasta padome 
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Aglonas pagasta padome 
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5.3. Vēstules institūcijām par plānojuma galīgo redakciju 
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