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IEVADS  
 

Gārsenes pagasta teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas 
plānojums, kurā ir attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) 
teritorijas izmantošana un izmantošanas aprobežojumi. Gārsenes pagasta teritorijas 
plānojums ir spēkā 12 gadus pēc tā pieņemšanas – no 2008. līdz 2020. gadam.  

 
Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma galīgā redakcija ir izstrādāta, pamatojoties 

uz Gārsenes pagasta padomes 26.03.2008. sēdes lēmuma (protokols Nr.4 2§ „Par teritorijas 
plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu”) un darba uzdevumu, ņemot vērā valsts 
institūciju izsniegtos nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei, RAPLM sniegto atzinumu 
un sabiedrības viedokli. 

 
Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma galīgo izstrādi veica Sia „Reģionālie 

projekti” sadarbībā ar Gārsenes pagasta padomi. 
 
Plānojums tika sākts izstrādāt saskaņā ar 2002. g. 22. maijā Saeimā pieņemto 

„Teritorijas plānošanas likumu”. Tā kā lēmums par pagasta teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu pieņemts 2004. g. 26. februārī., kad spēkā bija 2004. g. 13. janvāra MK 
noteikumi „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, tad plānojuma izstrāde 
tika turpināta un pabeigta saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra 
noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, ievērojot tajos 
noteikto teritorijas plānu izstrādāšanas kārtību un procedūru, kā arī saistošos normatīvos 
aktus dabas aizsardzībā, plānošanā un būvniecībā.  

 
 Teritorijas plānojums ir izstrādāts, balstoties uz 1998. gadā pieņemtajā Gārsenes 
pagasta Sociāli Ekonomiskās attīstības programmā noteiktajiem attīstības virzieniem un 
valsts iestāžu izvirzītajiem nosacījumi plānojuma izstrādei. Dokumenta izstrādes gaitā 
iespēju robežās ņemts vērā pagasta iedzīvotāju viedoklis – iesniegumi par savu īpašumu vai 
lietošanā esošo zemes gabalu lietošanu, kā arī teritorijas plānojuma sabiedriskās 
apspriešanas laikā paustie viedokļi.  

 
 

Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma dokumentācija sastāv no četriem 
sējumiem;  

I sējums -  Gārsenes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020 –  
       Paskaidrojuma raksts; 
II sējums –  Grafiskā daļa;  
III sējums - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 
IV sējums –  Teritorijas plānojuma izstrādes dokumentācija; 
V sējums –  Vides pārskats 
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I GĀRSENES PAGASTA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 
 

1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA UN MĒRĶI  
 

Gārsenes pagasta nākotnes redzējums ir iezīmēts, balstoties uz pašvaldības attīstības 
programmas vadlīnijām, izvērtējot teritorijas potenciālu un attīstības iespējas, ņemot vērā 
Jēkabpils rajona un Zemgales plānošanas reģiona nākotnes attīstības vadlīnijas.  

 
VĪZIJA 

 

 

Gārsenes pagasts ir viena no skaistākajām Latvijas pierobežas vietām, ar krāšņajām 
un daudzveidīgajām ainavām, kultūras pieminekļiem un vēsturi, kas piesaista aizvien 
vairāk tūristus, attīsta vietējo uzņēmējdarbību un nodrošina vietējos iedzīvotājus ar 
sakārtotu infrastruktūru, tīru un sakoptu dzīvesvidi. 

 

 
ATTĪSTĪBAS MĒRĶI 

Gārsenes pagasta teritorijas plānojumā izvirzīti šādi attīstības mērķi: 
• Pakalpojumu attīstības veicināšana, saglabājot un attīstot Gārsenes pamatskolu 

un kultūras namu kā sabiedriskās dzīves centru, nodrošināt sociālās aprūpes un 
medicīnas pakalpojumus.  

• Gārsenes pagasta kā tūrisma objekta attīstība, turpinot Gārsenes pils, Gārsenes 
parka, tūrisma taku u.c. tūristu apskates objektu sakopšanu un popularizēšanu. 
Tūrisma pakalpojumu attīstība, īpaši šim mērķim rezervējot teritorijas ap 
Dzirnavu dīķi un Vecmuižas ezeru. Jaunu tūrisma projektu izstrāde un 
īstenošana tuvā nākotnē. 

• Atbalsts uzņēmējdarbībai kā vienam no līdzekļiem bezdarba ierobežošanai.  
Atbalsts jaunu uzņēmumu izveidei un attīstības projektu realizācijai.  

• Pašvaldības saiknes ar iedzīvotājiem veicināšana. Kultūras dzīves un 
sabiedrisko organizāciju darbības veicināšana.  

Galvenais līdzeklis pagasta attīstības mērķu sasniegšanai – projektu līdzekļu piesaiste 
pašvaldības un privāto iniciatīvu realizācijā. 

Gārsenes pagasta teritorijas plānojums paredz, ka pagasta attīstības mērķu sasniegšanai 
nākamo 12 gadu laika posmā nepieciešams izstrādāt Gārsenes ciema detālplānojumu, ja tas 
nepieciešams pagasta attīstībai – arī citām pagasta teritorijām.   
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2. GĀRSENES PAGASTS ZEMGALES REĢIONA KONTEKSTĀ  
 

Gārsenes pagasta atrodas pierobežas zonā, D tas robežojas ar Lietuvas Republiku, A 
robežojas ar Daugavpils rajona Subates pilsētu ar lauku teritoriju, ZA robežojas ar Asares 
pagastu un Z-ZE ar Aknīstes pilsētu ar lauku teritoriju. Pagastu pavisam minimāli šķērso 
valsts autoceļš P73 Aknīste – Daugavpils. 

Gārsenes pagastā atrodas arī daļa Dabas lieguma „Baltmuižas purvs” teritorijas, 
kura iestiepjas arī kaimiņu pašvaldībā Subates pilsēta ar lauku teritoriju. 

 
Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma izstrādē tika ņemta vērā “Zemgales 

plānošanas reģiona attīstības stratēģijas 2003 – 2010”, pamatnostādnes un saistošās 
vadlīnijas (izstrādāta 2003.gadā), tāpat tika izvērtētas arī Zemgales nozaru attīstības 
koncepcijas: „Zemgales plānošanas reģiona izglītības attīstības koncepcija”, „Zemgales  
kultūras attīstības koncepcija”, „Zemgales uzņēmējdarbības attīstības koncepcija”, „Lauku 
(lauksaimniecības sadaļas) attīstības koncepcija”, „Zemgales tūrisma attīstības koncepcija”, 
„Zemgales sociālās palīdzības koncepcija”, „Zemgales veselības aprūpes attīstības 
koncepcija”, un citi ar Zemgales reģiona attīstību saistīti projekti. 

 
Kā nozīmīgā Gārsenes pagasta vērtība ir Gārsenes pils un no dabas vērtībām 

jāpiemin Dienvidsusējas upe savu unikālo dabas un kultūrvēsturisko vidi, kas ir arī 
galvenais priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Jau izveidotās dabas takas un parks ir 
iecienītas tūristu vidū un tiek plaši apmeklētas.  
 
 

3. KOPĒJO INTEREŠU TERITORIJAS  
 

Gārsenes pagastam ir kopīgas interešu sfēras un teritorijas ar visām apkārtējām kaimiņu 
pašvaldībām: 

• Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju 
  - Jēkabpils rajona plānojumā iezīmēts kā potenciālais tūrisma attīstības  
  areāls 
  - var tikt veidoti kopēji tūrisma maršruti; 
  - ceļu tīkls 
 

• Subates pilsēta ar lauku teritoriju 
  - kopējs Dabas liegums „Baltmuižas purvs” (nākotnē izstrādājot kopā Dabas 
  aizsardzības plānu un Individuālos aizsardzības un izmantošanas   
  noteikumus) 
  - Jēkabpils rajona plānojumā kā potenciālais tūrisma attīstības areāls; 

 
• Asares pagasts 

  - kopējā teritorijas robeža ir minimāla;  
  - kā kopējs interešu objekts varētu būt tūrisma areāla izveide; 
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II Teritorijas pašreizējā izmantošana 
4. ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

 
     
 

Gārsenes pagasts aizņem 68,1 km2 lielu teritoriju un tajā dzīvo 1041 iedzīvotāji. 
 

 
  Gārsenes pagasts atrodas Sēlijas (Augšzemes) novadā, Jēkabpils rajonā. Rietumos 
tas robežojas ar Jēkabpils rajona Aknīstes pilsētu ar lauku teritoriju, ziemeļos – ar Jēkabpils 
rajona Asares pagastu, austrumos – ar Daugavpils rajona Subates pilsētu ar lauku teritoriju, 
bet dienvidos – ar Lietuvas Republikas Rokišķu rajonu.  
  
Attālums līdz Rīgai  175 km 
Attālums līdz Jēkabpilij  58 km 
Attālums līdz Daugavpilij  65 km    
Attālums līdz Aknīstei 12 km 
 

Gārsenes pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes daļā - Aknīstes nolaidenumā, kas 
aptver teritorijas starp Sēlijas paugurvalni rietumos un Ilūkstes augstieni austrumos. 
Gārsenes pagasts atrodas uz dienvidiem no ezeru joslas, kas gravas veidā no Subates 
stiepjas Asares un Aknīstes virzienā, un Gārsenes pagasta ziemeļrietumu daļā pāriet 
Susējas upes ielejā. Pagasta ziemeļrietumu daļa ir kalnaina un bagāta ar skaistām ainavām. 
Pārējās pagasta teritorijas reljefs ir līdzens un tajā ir tikai atsevišķi nelieli pacēlumi vai 
ielejas. Pagasta austrumos iestiepjas neliela daļa no Baltmuižas purva.  

 
Grafiskajā Attēlā Nr. 1 „Ģeogrāfiskais novietojums” tiek attēlots Gārsenes pagasta 
novietojums Jēkabpils rajona kontekstā. 
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5. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĒSTURE  
Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka Gārsenes pagasta teritorija ir bijusi apdzīvota jau 

otrajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Pagastā atrodas vairāki pilskalni un senie kapu lauki.  

Laikā no 1583. līdz 1920. gadam Gārsene bija baronu Budbergu dzimtīpašums. 
Muižas vāciskais nosaukums bijis „Garssen”. Latviski senajos rakstos tā saukta par Gāršu 
muižu, bet lietuviski – par Garšvyne. 

1795. g., pēc Kurzemes un Zemgales hercogistes pievienošanas Krievijai, Gārsenes 
pagasta teritorija tiek iekļauta Ilūkstes apriņķa teritorijā. Jau 1840. gadā sāka darboties 
Gārsenes skola, bet 1878. g. tika uzcelta jauna skolas ēka (pašlaik tajā atrodas APNS 
korpuss).  

Pateicoties vietējo zemnieku un baronu Budbergu labajām attiecībām, Gārsenes pils 
necieta 1905. g. revolūcijas laikā.  

Gārsenietis Jānis Indāns 1919. g. vadīja Augškurzemes partizānu pulka izveidi. Viņa 
vadītie „zaļie partizāni” 1919. g. vasarā atbrīvoja visu Ilūkstes apriņķi un iekļāvās Latvijas 
armijā.  

Neatkarības gados (1920. – 1940.) pagastā strauji attīstījās saimnieciskā un kultūras 
dzīve. 1939. g. pagasta skola tika pārcelta uz tās pašreizējām telpām Gārsenes pilī.  

Gārsenes pagasts smagi cieta II pasaules kara laikā un pirmajos pēckara gados. Kara 
laikā gārsenieši bija spiesti cīnīties abās frontes pusēs. 1944. g., tuvojoties atkārtotai 
padomju okupācijai, vairāki desmiti pagasta iedzīvotāju devās bēgļu gaitās. Laikā līdz 
1953. gadam padomju vara represēja (nogalināja vai izsūtīja uz Sibīriju) ap 200 
gārseniešus.  

Piespiedu kolektivizācijas laikā (1947. – 1949. g.) Gārsenē tika izveidoti 4 kolhozi. 
Tiem pakāpeniski apvienojoties, 1962. g. tapa kolhozs „Padomju Latvija”. 1967. g. tas tika 
pārdēvēts par kolhozu „Gārsene”. Pagājušā gadsimta 90. – to gadu sākumā, sagrūstot 
plānveida ekonomikai, kolhozs savu darbību izbeidza. 

Pēckara gados Gārsene pabija gan Ilūkstes apriņķī (līdz 1949. g.), gan Aknīstes 
(1949. – 1956. g.), Ilūkstes  (1956. – 1962. g.) un Daugavpils (1962. – 1967. g.) rajonos. 
1967. g. Gārsene tika iekļauta Jēkabpils rajonā. Gadījumā, ja valdība izšķirsies par 
Administratīvi teritoriālās reformas veikšanu pret pašvaldību gribu, tad Gārsenes pagasts, 
visticamāk, tiks iekļauts Aknīstes novadā. 

Pagasta robežas jau vairākus gadsimtus praktiski nav mainījušās un sakrīt ar bijušās 
Gārsenes muižas (16. – 19. gs) robežām.  
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6. VISPĀRĪGS DABAS APSTĀKĻU UN RESURSU RAKSTUROJUMS  
 
6.1. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE UN RELJEFS 

Tāpat kā visā Latvijā, arī Gārsenes pagastā ģeoloģisko griezumu veido divi 
pamatelementi – kristāliskais pamatklintājs un nogulumiežu sega. 

 Kristāliskā pamatklintāja virsma ieguļ 815 - 840 m zem jūras līmeņa. Tajā 
sastopami arhaja un proterozoja ieži – mikrokristaliskie biotīta un ragmāņa-biotīta gneisi, 
magnetīta kvarcīti, biotīta – ragmāņa un biotīta plagiogranīti, migmatīti, čarnokīti, biotīta 
gneisogranīti, amfibolīti, migmatītgranīti, silimanīta gneisi. Pamatklintāja iežu vecums un  
savstarpējā saguluma apstākļi ir vēl nepietiekami izpētīti, tiek uzskatīts, ka to vecums 
pārsniedz 2700 miljonus gadu. 

Pirmskvartāra nogulumi 
 Nogulumiežos, sākot no visdziļāk iegulošajiem, ir konstatēti augšproterozoja -
venda, kembrija, ordovika, silūra, devona un kvartāra nogulumi. Nogulumiežu segas 
kopējais biezums sasniedz 950 - 970 m. 

 Venda slāņkopas ieži veidojušies dažāda dziļuma jūras baseinā. Tajā izgulsnējušies 
gravelīti, smilšakmeņi, aleirolīti, smilšaini māli, māli, argilītveida māli, aleirītiski māli. 
Venda slāņkopas virsmā dziļajos urbumos konstatēta kaolinīta tipa dēdēšanas garoza, kas 
izveidojusies nogulumiem nonākot sauszemes apstākļos. Slāņkopas kopējais biezums ir ap 
60 – 80 m. 

 Arī kembrija slāņkopas ieži veidojušies jūras baseinā, bet šī perioda vidusdaļā 
apskatāmajā teritorijā bijusi sauszeme, par ko liecina vairākus metrus bieza dēdēšanas 
garoza. Nogulumus veido zilganpelēki vai zaļganpelēki māli ar aleirolītu un 
smalkgraudainu smilšakmeņu starpkārtām, slāņkopas augšdaļā sastopami kvarca 
smilšakmeņi. Kembrija nogulumu biezums ir ap 90 m, to virsma ieguļ 650 –660 m zem 
jūras līmeņa. 

  Ordovika sistēmas slāņkopa veidojusies jūras baseinā, kas pēc atkāpšanās kembrija 
perioda beigās no jauna uzvirzījies Latvijas teritorijai. Šī perioda nogulumi tiek iedalīti 
divās faciālajās zonās – Rietumu un Austrumu, kurās ir atšķirīgs nogulumu sastāvs. 
Gārsenes apkārtnē dominē Austrumu faciālās zonas nogulumi. Ordovika nogulumi – 
slāņaini kaļķakmeņi, merģeļi, kaļķakmeņi ar olītiem, mālaini kaļķakmeņi ar merģeļu 
starpslāņiem. Šo nogulumu biezums ir ap 170 – 190 m, bet to virsma ieguļ 470 - 510 m 
zem jūras līmeņa. 

 Silūra nogulumi diskordanti ar sedimentācijas pārtraukuma pazīmēm pārsedz 
ordovika iežus. Nogulumus veido zaļganpelēki, tumšpelēki merģeļi, karbonātiski māli, 
mālaini kaļķakmeņi, kuri vietām ir piritizēti, kā arī dolomitizēti merģeļi. Silūra sistēmas 
nogulumu biezums ir ap 160 – 190 m. 

Devona sistēmas nogulumi uzguļ silūra iežiem un veido visbiezāko slāņkopu visā 
nogulumiežu segā. Tās kopējais biezums ir ap 400 m. Devona nogulumi veidojušies dažāda 
dziļuma un ūdens sāļuma jūras baseinā, tam vairākkārtīgi transgresējot un regresējot 
(padziļinoties un kļūstot seklākam). Devona iežiem ir liela nozīme kā nogulumiem, kas 
veido zemkvartāra virsmu. 

Pēc iežu sastāva devona nogulumos var izdalīt vairākus litoloģiskos kompleksus. 
Senākais no tiem aptver apakšdevona Garždu sēriju kā arī vidusdevona Rēzeknes un 
Pērnavas svītas, kuras veido ūdenscaurlaidīgu raibu, zaļganu un pelēku smalkgraudainu 
smilšakmeņu mija ar sarkanbrūnu un raibu aleirolītu, mālu un domerītu starpslāņiem. 
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Kompleksa biezums ir ap 60 - 70 m. Pērnavas svītas virsma ieguļ aptuveni 230 - 250 m 
zem jūras līmeņa. 

 Pērnavas svītu pārsedz Narvas svītas ieži – pelēki, zaļganpelēki domerīti, māli, 
mālaini dolomīti un dolomīti. Svītas pamatnē ieguļ brekčija, bet vidusdaļā sastopami 
ģipšakmens starpslāņi. Narvas svītas ieži veido reģionālas nozīmes ūdens sprostslāni, kura 
biezums ir ap 100 m. 

 Narvas svītas iežiem uzguļ Arukilas svītas nogulumi - sarkanbrūni smalkgraudaini 
smilšakmeņi, bet svītas griezuma augšdaļā - sarkanbrūni, raibi, pelēkzaļgani māli un 
aleirītiski māli. Svītas nogulumu kopējais biezums sasniedz 50 – 60 m. 

Augstāk iegulošajā Burtnieku svītā, kuras biezums ir līdz 70 m, sastopami 
sarkanbrūni vai dzeltenbrūni smalkgraudaini vizlaini smilšakmeņi, sarkanbrūni vai raibi 
aleirolīti, aleirītiski māli un māli. 

 Burtnieku svītu pārsedz Gaujas svītas dzeltenpelēki smilšakmeņi, sarkanbrūni, gaiši 
zaļganpelēki, raibi aleirolīti, māli, aleirītiski māli. Arī šīs svītas biezums svārstās 70 - 90 m 
robežās. Ielejveida iegrauzuma, kas konstatēts uz pagasta un Aknīstes lauku teritorijas 
robežas, pamatnē Gaujas svītas ieži atsedzas pirmskvartāra nogulumu virsmā. 

Devona terigēno slāņkopu noslēdz Amatas svītas ieži – dzeltenpelēki smilšakmeņi 
ar sarkanbrūnu aleirolītu un mālu starpslāņiem. Amatas svītas biezums ir līdz 40 m. Pagasta 
austrumu un dienvidu daļā šīs svītas ieži atsedzas zem kvartāra nogulumiem. 

 Atlikušajā, pagasta ziemeļrietumu, daļā zem kvartāra nogulumiem atsedzas Pļaviņu 
svītas pelēki brūngani dolomīti, zaļganpelēki domerīti, karbonātiski māli. Svītas apakšējā 
daļā vietām sastopami arī aleirolīti vai smalkgraudaini smilšakmeņi. Pļaviņu svītas biezums 
mainās no dažiem desmitiem cm līdz 40 m. 

 Devona nogulumu virsma ir samērā līdzena, tā ieguļ pie absolūtā augstuma 
atzīmēm 90 – 100 m. To saposmo ap 300 m dziļš iegrauzums, kura gultnē devona iežu 
virsa atrodas 218 m zem jūras līmeņa. 

 

Kvartāra nogulumi 
Kvartāra periodā Latvijas teritoriju vairākkārt klāja kontinentālie ledāji, noārdot un 

pārveidojot agrāk izveidojušās reljefa formas un nogulumus, kā arī radot jaunus. Nogulumu 
un reljefu veidojošo procesu raksturu, līdz ar to kvartāra segas ģeoloģiskās uzbūves un 
mūsdienu reljefa daudzveidību lielā mērā noteikusi pēdējā ledāja glaciodinamiskā darbība, 
tā atkāpšanās procesu raksturs un intensitāte. 

Kvartāra nogulumi Gārsenes pagasta teritorijā veido nevienmērīga biezuma segu, kas 
pārklāj erodēto, ledāja pārveidoto devona iežu virsu. Kvartāra nogulumu biezums vidēji 
ir ap 20- 30 m, bet ielejveida iegrauzumos tas ir ievērojami lielāks. 

1962. gadā izdarīts urbums, kurā fiksēts lielākais kvartāra nogulumu biezums 
(310,7m) Latvijā. Tas izdarīts ielejveida iegrauzumā, kas konstatēts uz pagasta un Aknīstes 
lauku teritorijas robežas, gan Aknīstes pusē. Turpmākajos gados vēl biezāki ledāju un to 
kušanas ūdeņu nogulumi mūsu valstī nav konstatēti. 

Ielejveida iegrauzumā atsegti gan Latvijas, gan Kurzemes leduslaikmeta morēna, kā 
arī starpleduslaikmeta nogulumi. 

Pagasta teritorijā lielākā nozīme ir kvartāra nogulumu augšējam slānim – Latvijas 
svītas nogulumiem, kas veidojušies pēdējā ledāja darbības un atkāpšanās procesu rezultātā. 
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Pagasta teritorijas lielākajā daļā zemes virsmā atsedzas glacigēnie (ledāja) 
nogulumi, kas veido reljefa formas. Morēnas sastāvs ir ļoti mainīgs, pārsvarā sastopama 
sarkanbrūna vai brūna morēnas mālsmilts un smilšmāls. Bieži morēnā sastopamas stipri 
dislocētas dažāda biezuma un sastāva smilts un grants starpkārtas un ieslēgumi. Morēnas 
biezums sasniedz 20 un pat vairāk metrus. 

Pagasta austrumu daļā sastopami limnoglaciālie (ledāja kušanas ūdeņu baseinu) 
Latvijas svītas nogulumi. Tos veido māls, smalka un putekļaina smilts, vietām arī aleirīts. 
Šie nogulumi veidojušies lokālā ledāja kušanas ūdeņu baseinā un to biezums mainās no 
dažiem līdz 5-7 metriem. 

Fluvioglaciālie (ledāja kušanas ūdeņu straumju) nogulumi salīdzinoši nelielās 
platībās sastopami pagasta ziemeļu daļā. To sastāvā dominē dažādgraudaina smilts, nereti 
ar smilts-grants un oļu piejaukumu. Nogulumu biezums ir ļoti mainīgs un svārstās no 
dažiem līdz 10 metriem. Ar fluvioglaciālajiem nogulumiem saistītas smilts-grants un smilts 
atradnes. 

Aluviālie (upju) nogulumi sastopami gar Dienvidsusēju un tās pietekām. Tos veido 
pārsvarā dažādgraudaina smilts, retāk sastopams grants vai oļu piejaukums. Nogulumu 
biezums ir neliels – līdz 1 – 2 m. 

Purvu nogulumi izplatīti atsevišķos laukumos, aizņemot lokālus reljefa 
pazeminājumus. Sastop zemā, pārejas un augstā tipa purvus. Zemā tipa purvus veido zāļu – 
koku, koku – grīšļu un koku kūdra ar labu sadalīšanās pakāpi. Kūdras biezums tajos reti 
pārsniedz 2 m. Pārejas tipa purvos uzkrājusies spilvju – sfagnu, koku-sfagnu un sfagnu 
kūdra, kuras biezums sasniedz 3 – 4 m. Lielākas platības pagastā aizņem Baltmuižas purvs, 
ko veido augstā tipa kūdra. Maksimālais kūdras biezums ir ap 7 m. Iegulu veido sfagnu, 
spilvju – sfagnu, koku – sfagnu kūdra, kuras sadalīšanās pakāpe mainās no 5 līdz 55%. 

Ezeru nogulumi – sapropelis, konstatēts Vecmuižas (Viesmuižas) ezerā un vairākos 
purvos zem kūdras slāņa. Sapropeļa slāņa biezums sasniedz 4 m. 

 Zemkvartāra iežu virsmas, kvartāra nogulumu uzbūves un šo nogulumu veidotā 
reljefa raksturs, kā arī pašreizējo ģeoloģisko procesu norises īpatnības ļauj izdalīt 
ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko apstākļu ziņā samērā viendabīgas teritorijas – 
glaciomorfoģenētiskos kompleksus. Katrai no šīm teritoriālajām vienībām ir raksturīgs savs 
reljefa formu kopums un specifiskas ģeoloģiskās uzbūves īpatnības, kas lielā mērā nosaka 
pārējo dabas apstākļu iezīmes. Pagasta teritorija ietilpst Aknīstes nolaidenumā, kas 
aizņem Austrumlatvijas zemienes dienvidrietumu daļu starp Sēlijas paugurvalni un Ilūkstes 
pauguraini Augšzemes augstienē. 

 Zemes virsma ir viļņots līdzenums ar gariem, līdz 2 km platiem un 5 – 15 m 
augstiem, pārsvarā ziemeļaustrumu virzienā orientētiem pacēlumiem ar retiem zemiem 
pauguriem un vaļņiem kā arī plašiem, bieži pārpurvotiem pazeminājumiem starp tiem. Tās 
absolūtais augstums mainās 120 – 135 m robežās. Nolaidenuma teritoriju šķeļ līdz 0,8 – 1,0 
km platais un 25 m dziļais Dienvidsusējas ielejveida pazeminājums, kas, ģenētiski saistīts 
ar dziļo iegrauzumu devona iežu virsā, kas konstatēts Aknīstes apkaimē. Reljefa veidošanās 
notika Austrumlatvijas ledus plūsmas malas zonā un šeit izplatītās formas pārsvarā pieder 
pie frontālajiem veidojumiem. Nogulumi ir glaciotektoniski deformēti. Sastopamas dažāda 
lieluma sabīdījuma un saspieduma krokas, zvīņveida uzbīdījumi un atrauteņi. 
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Mūsdienu ģeoloģisko procesu raksturojums 
Mūsdienu ģeoloģisko procesu ietekme Gārsenes pagasta teritorijā ir visai neliela. 

Tiem pieskaitāmi pārpurvošanās un procesi, kas saistīti ar upju ģeoloģisko darbību, kā arī 
gravu erozija. 

Pārpurvošanās procesu izpausmes vērojamas reljefa pazeminājumos, kur zemes 
virspusē atsedzas ūdeni vāji caurlaidīgi nogulumi. Līdz ar to šajos iecirkņos ūdens notece ir 
apgrūtināta vai nenotiek vispār. Pārpurvojas starppauguru, nevienmērīgas akkumulācijas un 
upju palieņu ieplakas. Jāatzīmē, ka šie procesi noris ļoti lēnām – aptuvenais kūdras 
uzkrāšanās temps ir 1 mm/gadā. Pārpurvošanās turpinās arī mūsdienās. Dažviet 
neapdomīgi veiktu celtniecības darbu rezultātā, kuras laikā ir traucēta notece, veidojas 
pārmitri apstākļi un sākas minerālgrunts pārpurvošanās. Ezers pakāpeniski aizaug un tā 
krasti pārpurvojas. 

Procesi, kas saistīti ar upju ģeoloģisko darbību, norisinās to ielejās. Upju darbība, 
galvenokārt, izpaužas krastu noārdīšanā, visai ievērojami mainot ielejas šķērsprofilu. 
Noārdītais materiāls akumulējas kādā citā upes ielejas daļā. Pagasta teritorijā procesi, kas 
saistīti ar upju ģeoloģisko darbību, labāk vērojami Dienvidsusējas ielejā. Tai raksturīga gan 
gultnes, gan arī sānu erozijas procesi. Procesi pastiprinās palu laikā un lietavu periodā 
paaugstinoties ūdens līmenim upē un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsmu 
rezultātā tiek izskaloti krasti upes līkumos. Gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upju 
garenprofili. 

Gravas veidojušās Dienvidsusējas ielejas nogāzēs. To veidošanos veicinājis lielais 
nogāžu slīpums, vāji saistīti, ūdeni necaurlaidīgi ieži zemes virspusē. Gravu nogāzes 
pārsvarā ir lēzenas un to veidošanās ir aprimusi. Atmirušo gravu nogāzes pārsvarā klāj 
veģetācija – koki un krūmi. Gravu veidošanos var atjaunot nepareiza saimnieciska darbība 
– gan nosusināšanas tīkla izvadīšana stāvajos upes krastos, gan krūmu un koku ciršana 
gravu nogāzēs. 

Kopumā pagasta teritorijas inženierģeoloģiskos apstākļus var raksturot kā 
labvēlīgus jebkura veida saimnieciskai darbībai. It īpaši tas attiecas uz iecirkņiem, kur 
zemes virspusē atsedzas morēnas nogulumi. Savukārt, ne īpaši labvēlīgi saimnieciskai 
darbībai ir teritorijas, kur vērojami pārpurvošanās procesi. Iecirkņos, kur zemes virspusē 
atsedzas purvu nogulumi vai gruntsūdeņu līmenis ieguļ seklāk par 2 m, gruntsūdeņi var būt 
agresīvi pret normāla blīvuma betonu. 

Jāatzīmē, ka veicot jebkādus celtniecības darbus, noteikti nepieciešama apbūvei 
paredzētās teritorijas detāla inženierģeoloģiskā izpēte. Veicot izpētes darbus vajag papildus 
izvērtēt gruntsūdeņu iespējamo agresivitāti pret betonu, it īpaši gadījumos, kad to līmenis 
atrodas nelielā dziļumā (1-2 m). 
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6.2. DERĪGIE IZRAKTEŅI 
Gārsenes pagastā ir vairākas derīgo izrakteņu atradnes. Nozīmīgākās no pagasta 

teritorijā iegūstamajām zemes bagātībām ir smilts, grants un kūdra.  

Derīgo izrakteņu atradnes Gārsenes pagastā uzrādītas Attēlā nr. 2 „Derīgo izrakteņu 
atradnes un artēziskie urbumi”  

Pēc Ministru kabineta 2005. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.449 derīgo izrakteņu 
krājumu izpētei, ieguvei un uzskaitei tiek piemērota derīgo izrakteņu krājumu klasifikācija, 
kas nosaka vienotas prasības to iedalīšanai kategorijās atbilstoši ģeoloģiskās izpētes 
detalitātei: 

- A kategorijas jeb izpētītos krājumos; 

- N kategorijas jeb novērtētos krājumos; 

- P kategorijas jeb prognozētos krājumos. 

Vienā atradnē iespējami kā A, tā N kategorijas krājumi, bet teritorijas ar 
prognozētajiem krājumiem sauc par prognozēto krājumu laukumiem (laukiem). 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datu bāzē “Būvmateriālu 
izejvielu atradnes” atrodamas ziņas par 2 smilts un smilts-grants atradnēm un 2 saldūdens 
kaļķiežu atradnēm, Valsts ģeoloģijas fondā ir dati par vienu sapropeļa atradni, bet “Kūdras 
fondā” ir informācija par 9 kūdras atradnēm vai to daļām, kas izvietotas Gārsenes pagasta 
teritorijā.  

Pagastā pagājušā gadsimta 80-tajos gados apakšā proterozoja iežos izdalīts 
Gārsenes metalogēnais rajons, kurā noteikta Gārsenes atradne, kuras platība ir 12x1,8 km. 
Tajā aprēķināti dzelzsrūdas P kategorijas resursi – 1500 milj.t. Urbumos atsegts 24 m biezs 
rūdas slānis. Dzelzsrūdai piemīt augsta kvalitāte, bet nav praktiska nozīme, jo tās iegula 
atrodas 945m lielā dziļumā. 

Smilts, smilts-grants, sapropeļa, saldūdens kaļķieža un kūdras atradnes parādītas 
Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā.  

Smilts un grants 
Smilts un grants ir Latvijas zemes dzīlēs visplašāk sastopamais derīgais izraktenis, kuru 
veido vairāk vai mazāk noapaļotas iežu atlūzu un minerālu graudiņu sakopojums. 

Smilts un grants maisījums izmantojams daudzās tautsaimniecības nozarēs: betona, 
būvjavu un silikātķieģeļu izgatavošanai, ceļu būvēs, uzbērumu veidošanai būvlaukumos 
u.c. Jautājumā par smilts un grants klasifikāciju nav vienprātības. Pašlaik Latvijā 
būvniecības praksē par smilti uzskata materiālu ar graudiņu izmēriem 0,14-5 mm, bet par 
granti – 5-70mm lielus graudus. Dažreiz 20-70 mm frakciju dēvē par oļiem, bet lielāku par 
70 mm – par akmeņiem. Savukārt pēc Eiropas normatīviem par smilti jeb smalku 
minerālmateriālu būtu jāuzskata graudiņus mazākus par 4-2 mm. Šajos normatīvos 
pazemināta arī smilts smalko graudu apakšējā robeža – 0,063 mm. Latvijā smilts un grants 
atradnēs produktīvo slāņkopu pārsvarā veido smilts un tikai atsevišķos starpslāņos dominē 
grants un oļu frakcija. Šī materiāla kvalitāti parasti nosaka ne tikai graudiņu izmēri, bet arī 
to sastāvs. Svarīgākais kvalitātes rādītājs ir magmatisko iežu graudiņu daudzums 
maisījumā, jo šie ieži ir stiprāki un arī salizturīgāki. Rupjākās un izturīgākās grants 
frakcijas izmantojamas betonā kā pildviela, bet smilts – kā būvjavu sastāvdaļa, ceļu būvēs, 
uzbērumu veidošanai būvlaukumos u.c. 
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Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem dabas resursu nodokļa noteikšanai maisījumu, kurā 
grants graudu saturs ir mazāks par 15%, uzskata par smilti, bet materiālu ar grants frakcijas 
saturu lielāku par 15% – par smilts-grants maisījumu. Šāda attiecība tiek ievērota arī 
atradņu klasifikācijā. 

Nozīmīgākās smilts – grants atradnes Gārsenē ir Pāvulāni (vienīgā šāda veida atradne, kura 
šobrīd tiek izmantota) un Līči II, bet nozīmīgākā smilts atradne – Gārsene. 

Smilts – grants atradnes Gārsenes pagastā   
tabula nr. 1.1.1. 

 
IZRAKTEŅ
A 
VEIDS 

ATRADNES 
NOZĪME 

IEGUVES 
VIETA 

KRĀJUMS 1 
(TŪKST M3) 

IZRAKTEŅA 
IZMANTOŠANA 

ATRADNES 
IZMANTOŠAN
A 

kūdra rajona Baltmuižas  Enerģētika, 
mēslojums, 
pakaiši 

Izmanto 

Smilts - 
grants 

vietējās Baloži 65 Ceļu būvei Netiek 
izmantota 

Smilts vietējās Gārsene 85,5  Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Netiek 
izmantota 

Smilts, 
smilts - 
grants 

vietējās Līči I . Ceļu būvei Netiek 
izmantota 

Smilts - 
grants 

vietējās Līči II 250  Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Netiek 
izmantota 

Smilts 
grants 

vietējās Pāvulāni 32.2  smilts, 
209.27 smilts 
– grants 

Ceļu būvei. Izmanto 

 

Gārsenes pagastā ģeoloģiskās izpētes darbu gaitā sīki izpētīta viena smilts-grants, smilts 
atradne – Pāvulāni un viena smilts atradne - Gārsene. 

Pāvulānu atradne atrodas pie pagasta robežas ar Aknīstes lauku teritoriju (skat. karti) 
Dienvidsusējas ielejas nogāzē, aptuveni 2,5 km uz Z no Gārsenes. Atradne pētīta 
vairākkārt. Pēdējie pētījumi veikti 1989. gadā, kad tajā darbus veica institūts 
“Ceļuprojekts”. Derīgā slāņa augšdaļu veido smalka smilts, kuras biezums svārstās no 0,7 
līdz 3,2 m, bet dziļāk ieguļ smilts grants materiāls. Atradnes hidroģeoloģiskie apstākļi nav 
sevišķi labvēlīgi, jo aptuveni 1/3 no krājumiem ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. 

Licenci atradnes izmantošanai 2003. gadā Gārsenes pagasta padome izsniegusi VAS 
“Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecībai, kura 2003. un 2004.gadā attiecīgi 
te ieguvusi 11,53 un 14,38 tūkst. m3 smilts un smilts-grants materiāla. Krājumu atlikums 
2005.gada 1. janvārī atradnē bija 227,09 tūkst.m3. 

Smilts atradne - Gārsene izdalīta fluvioglaciālo nogulumu izplatības areālā 1978. gadā, 
veicot smilts-grants atradņu meklēšanas darbus Jēkabpils rajonā. Tā atrodas pagasta 
centrālajā daļā un aizņem ievērojamu platību – vairāk kā 500 ha. Tās krājumi, kuri 
pārsniedz 85 milj.m3, novērtēti atbilstoši N kategorijai. Lai uzsāktu atradnes izmantošanu 

                                                 
1 Šeit uzrādīts apzinātais iegūstamo materiālu daudzums. Iespējams, ka dabā tas ir lielāks.  
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būtu vēlams veikt papildus pētījumus, jo izpētņu (urbumu) skaits uz lielo laukumu nav 
pietiekoši liels. 

 

 

Vispārēji dati par smilts – grants atradnēm Gārsene un Pāvulāni 
tabula nr. 1.1.2. 

Kvalitātes raksturojums Nr. 
p. 
k. 

Nosaukums 
grants un 
akmeņi   
>5,0 mm, % 
no-līdz 

smilts 
<5,0 mm,  
% 
no-līdz 

Platī- 
ba, 
ha 

Izpē-
tes 
gads 

Izmantošanas 
nozares, ku- 
rām atradnes  
pētītas 

1. Gārsene 0,0-7,9 92,1-100 518 1978 būvniecībai, ceļu 
būvei 

2. Pāvulāni 2 0,2-72,7 27,3-99,8 2,9 1989 būvniecībai, ceļu 
būvei 

 

Smilts – grants krājumi atradnēs Gārsene un Pāvulāni 
tabula nr. 1.1.3. 

BIEZUMS, M KRĀJUMI, MILJ. M3, 
2005.01.01. 

NR. 
P.K. 

NOSAUKUMS 

segkār- 
tas 
no-līdz 
vid. 

derīgā 
slāņa 
no-līdz 
vid. 

izpētī- 
tie 
A 

novēr- 
tētie 
N 

progno- 
zētie 
P 

1. Gārsene 0,3-0,6 
0,5 

11,9-
21,1 
16,5 

- 85,53  

2.  Pāvulāni 0,3-0,4 
0,3 

0,7-7,0 
4,1 

0,124 -  

 

Nepieciešamības gadījumā smilts un smilts – grants materiālu var iegādāties 
Leimaņu pagasta atradnē Laukāres, kuru patreiz izmanto SIA “Ošukalns” un VAS 
“Latgales ceļi”. Šajā atradnē uz 01.01.2005. bija aptuveni 17413 tūkst.m3 A kategorijas un 
43200 tūkst.m3 N kategorijas smilts un smilts – grants krājumu. Smilti un smilti-granti var 
ievest arī no atradnes Slate – 1992.g. (Rubenes pagasts), kuru izmanto VAS “Latvijas 
valsts meži”. Šo derīgo izrakteņu A kategorijas krājumu atlikums uz 01.01.2005. tajā 
attiecīgi bija 94,3 un 132,8tūkst.m3. 

 

                                                 
2 Atradne tikai daļēji ietilpst pagasta teritorijā, dota tikai platība un krājumi pagasta teritorijā. 
3 Krājumi doti izpētes gadā. 
4 2004.g.atradnē ieguvi veica VAS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība. 
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Saldūdens kaļķiezis 
Saldūdens kaļķieža atradnes pētītas 1963. gadā. Izpētes galvenais uzdevums bija 

noskaidrot šā derīgā izrakteņa krājumus, kaļķieža piemērotību augšņu uzlabošanai vai arī tā 
izmantošanas iespējas putnu barībā minerālpiedevu veidā. 

Saldūdens kaļķieža atradnes Aknīstes un Jakāni satur pelēku, miltveida saldūdens 
kaļķiezi ar gliemežvākiem un augu atliekām, apakšējā daļā nedaudz mālains. Tas ir derīgs 
augsnes kaļķošanai. Atradņu platības attiecīgi ir 1,0 un 0,3 ha. Kopējie saldūdens kaļķieža 
krājumi 22,9 tūkst. m3 un tie izpētīti atbilstoši A kategorijas prasībām. Atradņu 
raksturojums dots 1.4. tabulā. 

Laika posmā no 20.gs. piecdesmitajiem līdz septiņdesmitajiem gadiem saldūdens 
kaļķiežus intensīvi izmantoja rajonu rūpkombināti, diemžēl, neveicot nekādu krājumu 
uzskaiti. LVĢMA rīcībā nav dati par augšminēto atradņu izmantošanu šajā laikā. 

Kaļķieža atradnes Gārsenes pagastā 
tabula nr. 1.1.4. 

 

Biezums, m Krājumi, 
tūkst.m3, 
izpētes gadā 

Nr
. 
p. 
k. 

Nosauk. CaCO3, 
% 
no-līdz 

Frakcijas 
<0,25 mm 
saturs, % 
no-līdz segkārtas 

no-līdz 
vid. 

derīgā 
slāņa 
no-līdz 
vid. 

A N P 

1. 
Aknīstes 

34,1-
50,9 

91,2-98,6 4,0-6,4 
- 

0,6-2,6 
1,7 

17,
7 

- - 

2. 
Jakāni 

77,9-
80,4 

90,0-92,6 2,9-3,2 
3,0 

1,6-1,9 
1,7 

5,2 - - 

 

Kūdra 
 Reljefa saposmotība un apgrūtinātā notece ir veicinājusi purvu attīstību. Atradnes 
aizņem reljefa pazeminājumus - starppauguru un nevienmērīgas akumulācijas ieplakas kā 
arī ieplakas upju palienēs. Pagasta teritorijā pēc Kūdras fonda, kas sagatavots uz 1980. 
gada 1. janvāri, datiem atrodas 9 kūdras atradnes vai to daļas. Informācija par kūdras 
atradnēm apkopota 1.5. tabulā. Jāatzīst, ka lauku darbi, kas saistīti ar pagasta kūdras 
atradņu apzināšanu veikti pagājušā gadsimta divdesmito un piecdesmito gadu beigās. Līdz 
ar to ziņas par atradnēm ir aptuvenas un to precizēšanai būtu nepieciešami papildus 
pētījumi. Šī iemesla dēļ kūdras atradņu izvietojums kartē parādīts shematiski un to robežas 
ir aptuvenas (par izejas materiālu izmantota kūdras atradņu karte mērogā 1 : 100 000, kas 
pievienota Kūdras fondam). Tikai viena atradne – Baltmuižas purvs pētīts detāli. Izpētes 
darbi izdarīti vairākkārt. 1959. gadā to veicis Valsts kūdras rūpniecības projektēšanas un 
izmeklēšanas institūts (Ļeņingrada),  

1964., 1966. un 1970. gadā to vēl papildus pētījis Valsts meliorācijas projektēšanas 
institūts. Kūdras krājumi Baltmuižas purvā aprēķināti atbilstoši A kategorijai, bet tā 
nomalēs tie atbilst tikai P kategorijai. Visu pārējo atradņu kūdras krājumi aplēsti atbilstoši 
prognožu P kategorijai. 
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Kūdras atradņu platība pēc Kūdras fonda datiem mainās no 3 līdz 366 ha, bet 
kūdras dziļumi svārstās no 0,3 līdz 7,0 m. Visu atradņu kopplatība ir ap 600 ha un tajās 
sakopoti 10,39 milj. m3 lieli kūdras resursi. 

Nozīmīgāka kūdras atradne ir Baltmuižas purvs (Kūdras fonda Nr. 4858), kas 
daļēji iestiepjas arī Daugavpils rajonā. Atradnes platība tās “0” robežās pagasta teritorijā ir 
366 ha. Kūdras iegulu veido augstā tipa kūdra ar mazu un vidēju sadalīšanās pakāpi. 
Kūdras ieguve atradnē uzsākta jau 1967. gadā. Kūdras atradni šobrīd izmanto SIA 
“Nordtorf”. Kūdras ieguves apjomi laika posmā no 2000. gada, kad atradni sāka izmantot šī 
firma ir svārstījušies no 0,71 līdz 12,54 tūkst. t. Te gan jāatzīmē, ka šie dati ir par visu 
purvā iegūto apjomu, jo atsevišķi Gārsenes pagastā iegūtā kūdra netiek uzskaitīta. Lielākie 
ieguves apjomi bijuši 2002.gadā. Kūdra, Aknīstē izveidotajā uzņēmumā, tiek pārstrādāta 
substrātā un pildīta maisos. 

Pārējās atradnes ir ievērojami mazākas. 4 atradnes veido zemā tipa, bet atlikušās 4 
pārejas tipa kūdra, kuru var rekomendēt izmantot kā mēslojumu tiem zemes īpašniekiem, 
kuru teritorijā purvi atrodas. 

Kūdras atradnes Gārsenes pagastā 
tabula nr. 1.1.5. 

Numurs 
KF 

platība 
"0" 
robežās 
(ha) 

platība 
rūpn. 
izm. 
(ha) 

kūdras 
dziļum
s max. 
(m) 

kūdras 
dziļum
s vid. 
(m) 

kūdras 
krāj. 
tūkst. 
m3 

izpētes 
pakāpe

kūdras 
iegulas 
tips 

Izmant. 
veids 

4828 3  4 2 24 P P mēslojums 
4829 8  5 2 96 P P mēslojums 
4830 41  1,7  410 P Z mēslojums 
4831 32  3,2  383 P Z mēslojums 
4843 10  1,5  50 P P mēslojums 
4844 33  1,5  231 P P mēslojums 
4845 92  1,7  736 P Z mēslojums 
4846 13  2  65 P Z mēslojums 
4858 366 250 >7.0 3,3 8400 A+P A mēslojums 

 

Sapropelis 
Ezeru apsekošanas laikā Jēkabpils rajonā, kas veikta 1998. gadā, pagasta teritorijā 

sapropeļa iegula konstatēta Vecmuižas (Viesmuižas) ezerā. Tās raksturojums dots 4. 
tabulā. Sapropeļa iegulas platība ir 6,4 ha. To veido organogēns - silikātu sapropelis ar 
pelnainību ap 40%. Iegulas vidējais dziļums ir 3,8 m. Ezerā aplēsti 243 tūkst. m3 jeb 60 
tūkst. t lieli sapropeļa krājumi. To izpētes pakāpe atbilst P jeb prognožu kategorijai. 
Sapropeļa krājumus var rekomendēt izmantot tuvāko lauku mēslošanai, jo augstās 
pelnainības dēļ nav ekonomiski izdevīgi to tālu pārvadāt. Jāatzīmē, ka lai uzsāktu sapropeļa 
izmantošanu, ir nepieciešams veikt iegulas detālu izpēti. 

Sapropeļa ieguve nevis kaitēs videi, bet atveseļos ezeru, pārtraucot tā aizaugšanu. 
Pēc sapropeļa izņemšanas ezerā var ielaist vērtīgu zivju mazuļus un labāk izmantot to 
rekreācijai. 

Sapropelis konstatēts arī vairākos purvos zem kūdras, bet tam nav saimnieciskas 
nozīmes. 
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Gārsenes pagasta sapropeļa atradnes raksturojums  
tabula nr. 1.1.6. 

Atradnes 
nosauk. 
sinonīms 

Ezera 
platība 
(ha) 

Ūdens 
dziļu
ms 
(m) 
max. 
vid. 

Saprope
-ļa 
iegulas 
platība 
(ha) 

Sapropeļa 
slāņa 
biezums (m) 
max. 
vid. 

Sapropeļa 
krājumi 
tūkst.m3 
tūkst.t 
izpētes 
pakāpe 

Sapropeļa veids 
un kvalitatīvie 
rādītāji (%), 
izmantošanas 
virziens 

Vecmuižas 
Viesmuižas 

11,7 3,9 
3,5 

6,4 4,1 
3,8 

243 
60 
P 

Organogēns – 
silikātu                   
Mēslojums            
A – 38,9 – 46,6 
(vid. 42,7)* 
W  -(vid. 90,5) 

 

                                                 
* A – sapropeļa pelnainība, W – sapropeļa dabīgais mitrums 
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6.3. PAZEMES ŪDEŅI 
 

6.3.1.Pazemes ūdeņu aizsargātība 
Gārsenes pagasta teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. 

Nogulumiežu segas biezums šeit sasniedz aptuveni 950 - 970 m. Aktīvās ūdens apmaiņas 
(saldūdens) zona ieguļ virs Narvas svītas ūdens necaurlaidīgiem slāņiem. Tās biezums 
pagasta teritorijā sasniedz ap 265 - 270 m (apraktās ielejas gadījumā pat līdz 303 m). 
Litoloģiski viendabīgie, ūdeni saturošie, slāņi, kurus vienu no otra atdala ūdeni vāji 
caurlaidīgi slāņi (sprostslāņi), veido ūdens horizontus. Blakus ieguļošie un hidrauliski 
saistītie ūdens horizonti tiek apvienoti ūdens horizontu kompleksos. 

Saldūdeņu zonu veido augšdevona Pļaviņu (D3 pl) un vidus - un augšdevona 
Arukilas-Amatas (D2 ar-D3 am) kompleksa horizonti kā arī tos pārklājošie kvartāra 
nogulumi. 

Kvartāra nogulumi, kuru biezums mainās no 5 līdz 50 m, izplatīti visā pagasta 
teritorijā un tie veido vairākus atšķirīgus ūdens horizontus: purvu, aluviālo, limnoglaciālo 
un fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizontu. No visiem minētiem horizontiem interesants 
pagasta ūdensapgādei ir tikai fluvioglaciālo nogulumu horizonts. 

Fluvioglaciālie nogulumi sastopami salīdzinoši nelielās platībās vai arī lēcās un 
starpslāņos morēnā lielākajā pagasta daļā. To sastāvā dominē dažādgraudaina smilts un 
grants. Starpslāņu biezums mainās no dažiem decimetriem līdz 15 m (Gārsenē un tās 
apkārtnē). Pazemes ūdeņu ieguluma dziļums mainās no 2 līdz 20 m. Šie ūdeņi ir labāk 
pasargāti no piesārņošanas un uzskatāmi jau par spiedienūdeņiem5. Ūdens daudzums 
horizontā ir dažāds un precīzāk noteikt to, kā arī iegulumu griezumā, var tikai speciālu 
pētījumu rezultātā. 

Dotajā brīdī ūdeni no kvartāra nogulumiem plaši izmanto tikai visa pagasta 
viensētās, ierīkojot grodu akas (LVĢMA datu bāzē „Urbumi” nav ziņu par pagasta 
teritorijā ierīkotiem ūdensapgādes urbumiem ar filtru kvartāra nogulumu ūdens horizontos). 

Pagasta teritorijā pirmskvartāra nogulumu virsmā sastop augšdevona Pļaviņu (D3 pl), 
Amatas (D3 am) un Gaujas (D3 gj) horizontu iežus. 

Pagasta centrā un ziemeļu daļā zem kvartāra nogulumiem atsedzas Pļaviņu svītas 
dolomīti, kuru virsma ieguļ 12 līdz 25 m dziļumā, bet to biezums mainās no dažiem līdz 
30 metriem. Ūdens daudzums šajos nogulumos ir liels. Urbumu debiti parasti ir 3 - 5 
l/sek., īpatnējie vidējie debiti - 2 - 5 l/sek. Pļaviņu horizontā sastopami spiedienūdeņi. To 
statiskie līmeņi urbumos atrodas 2 līdz 14 m dziļumā. Horizontā sastopami 
hidrogēnkarbonātu kalcija saldūdeņi  ar mineralizāciju 0,2 – 0,3 g/l, kopējo cietību 3 – 4,5 
mekv/l  un dzelzs saturu 0,2 -2,6 mg/l. 

Pēc hidroģeoloģiskā raksturojuma Pļaviņu horizonta ekspluatācijā ir ekonomiski 
izdevīga (tas ieguļ tuvu zemes virsmai un izmantojot šos ūdeņus, samazinās izdevumi 
urbumu ierīkošanai - urbumu konstrukcija ir vienkāršāka, jo atkrīt nepieciešamība dolomīta 
slāņos iebūvēt ekspluatācijas filtrus). Nopietns šķērslis šo ūdeņu plašākai izmantošanai ir 
tas, ka nogulumi izplatīti ne visā pagasta teritorijā vai arī to biezums ir neliels. 

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā esošajiem datiem pagasta 
teritorijā 4 ūdensapgādes urbumi ierīkoti ar filtru šajā ūdens horizontā (skat. pielikumā 
tabulu). 
                                                 
5 Atsedzot šādu ūdens slāni, ūdens līmenis ir augstāks par slāņa virsmu.  
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Dziļāk griezumā - 29 līdz 42 m dziļumā - ieguļ Amatas, Gaujas, Burtnieku un 
Arukilas svītas smilšakmeņi ar aleirolītu un mālu starpslāņiem. Minēto horizontu artēziskie 
ūdeņi ir cieši hidrauliski saistīti, un veido vienotu ūdens kompleksu ar kopējo biezumu ap 
240 m (izņemot pašu pagasta ziemeļu daļu, kur tie daļēji erodēti apraktās ielejas joslā). 

Jāatzīmē, ka ūdensapgādes urbumi uz Arukilas - Amatas kompleksu iegūst ūdeni 
no tā augšējās daļas – Gaujas vai Amatas horizontiem, kuru kopbiezums pagasta teritorijā 
sasniedz ap 120 m. 

Ūdens statiskie līmeņi urbumos, kas ierīkoti uz šo kompleksu, ieguļ 10 līdz 15 m 
dziļumā, bet to debiti parasti ir 2 – 3 l/sek., īpatnējie debiti – 0,1 – 0,7 l/sek. 

Kompleksā dominē hidrogēnkarbonātu kalcija vai kalcija - magnija saldūdeņi ar 
mineralizāciju 0,3–0,4g/l, kopējo cietību 4- 7mekv/l un dzelzs daudzumu no 0,2 līdz 
3,0mg/l. 

Zemāk iegulošo Arukilas - Burtnieku horizontu slāņi noslēdz aktīvās ūdens 
apmaiņas zonu, bet to izmantošana tuvākajā laikā nav lietderīga (ieguļ pārāk dziļi). 

Pagastā ūdensapgādes vajadzībām iespējams izmantot Gaujas ūdens horizontu, kurš 
izplatīts visā pagasta teritorijā un ir labi aizsargāts no virszemes piesārņojuma iekļūšanas, 
kā arī Pļaviņu ūdens horizontu, kurš ieguļ tuvāk zemes virspusei un kam piemīt augsta 
ūdens bagātība. Jāņem vērā, ka Pļaviņu horizonts nav izplatīts visā pagasta teritorijā. Var 
izmantot arī fluvioglaciālo nogulumu horizontu ūdeņus, bet jāņem vērā, ka tie izplatīti 
lokālos iecirkņos un ūdens krājumi tajos ir ļoti mainīgi. Šie ūdeņi ieguļ tuvu zemes virsmai 
un ir vāji aizsargāti no piesārņošanas. 

 
Urbumu izvietojumu skatīt pielikumā Attēlā Nr. 2 „Derīgo izrakteņu atradnes un 
artēziskie urbumi” 
 
 
Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

• Kartogrāfiskajā materiālā tiek uzrādīti urbumi, kuri darbojas, ir rezervē un arī tie, 
kurus neizmanto; 

• Tekstuālajā daļā un pielikumā dots šo urbumu raksturojums. 
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Ilggadīgā mēneša vidējā temperatūra 
(avots - Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra)
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6.4. KLIMATS 
Gārsenes pagasts atrodas mēreni siltā, mitrā kontinentālā klimata joslā. Gada vidējā 

temperatūra pagastā ir ~ 5.50C. Siltākais gada mēnesis ir jūlijs, kad ilggadīgā vidējā gaisa 
temperatūra ir 16.60C , bet aukstākais – janvāris - -6.50C .  

Bez sala periods gaisā ir 140 – 150 dienas. Pēdējās pavasara salnas parasti ir 
novērojamas maija otrajā pusē, bet pirmās rudens salnas – septembra otrajā pusē. 

 
Gada vidējais nokrišņu daudzums ir 650 – 700 mm. Nokrišņiem bagātākie mēneši, kad 
vidējā nokrišņu norma pārsniedz 60 mm, ir jūnijs, jūlijs, augusts un septembris. 
Viszemākais vidējais nokrišņu daudzums – zem 40 mm – ir vērojams janvārī, februārī 
un martā. Lielākā daļa nokrišņu – līdz 500 mm uzkrīt siltajos gadalaikos. 

Stabila sniega sega parasti izveidojas decembra vidū un pazūd marta vidū. 
Visbiezākā vidējā sniega sega – 16 – 18 cm parasti ir februāra beigās un marta sākumā.  
Līdzīgi kā pārējā Latvijas teritorijā, valdošie vēji pagastā pūš no dienvidrietumiem, arī 
rietumiem, dienvidiem un dienvidaustrumiem.  
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66..55..  AAUUGGSSNNEESS  

Lielākā pagasta daļa ietilpst Austrumlatvijas līdzenuma augšņu rajonā, Preiļu – 
Līvānu līdzenuma augšņu apakšrajona dienvidrietumu malā. Pagasta austrumu daļa ietilpst 
Austrumlatvijas pauguraines augstienes augšņu rajonā.  

Pēc reljefa formām pagasta teritorijā ir jūtama Viduslatvijas morēnu līdzenuma un 
Sēlijas pauguraines augšņu rajona ietekme. Tā visvairāk izpaužas Aknīstes tuvumā, kur 
sastopami mālaini augsnes cilmieži.  

Pagasta austrumu pierobežas platības atrodas pārejas apstākļos uz Austrumlatvijas 
(Augšzemes) morēnu pauguraini.  

Pagastā dominējošās augsnes ir velēnu vāji un vidēji podzolētas augsnes. Šie augsnes 
veidi bieži sastopami ar vairāk vai mazāk izteiktām glejošanās pazīmēm.  

Valdošais augsnes mehāniskais sastāvs visam profilam ir viegls vai vidējs smilšmāls. 
Virskārtā visbiežāk sastopamais augsnes mehāniskais sastāvs ir mālsmilts.  
 

6.6. VIRSZEMES ŪDEŅI 

Gārsenes pagasts atrodas Lielupes upes baseinā. Lielākās ūdens teces pagastā ir 
Dienvidsusēja, kas pagastu gandrīz 10 km garumā šķērso dienvidaustrumu – ziemeļrietumu 
virzienā. Gārsenes ciema teritorijā Dienvidsusējā ietek Indānu upīte. Pagasta 
dienvidaustrumu daļā Dienvidsusēja ~ 5 km tek lēzenos krastos, bet tālāk, lejpus 
dzirnavām, upe tek pa akmeņainiem un mežainiem, ainaviski pievilcīgiem krastiem.  
Gārsenes pagasta ziemeļaustrumu daļu šķērso Dienvidsusējas pieteka – Elsītes upe.   

Uz Dienvidsusējas upes agrākajā dzirnavu vietā kopš 2001. gada darbojas Gārsenes 
HES, kura īpašnieks ir A.Spoles z/s „Dzirnavas”. Ūdens resursus HES darbībai nodrošina 
18 ha lielais mākslīgi uzpludinātais Gārsenes Dzirnavu ezers. 

Pagasta Ziemeļrietumu daļā atrodas nelielais, purvainais Kalna ezers un 11.6 ha 
lielais Vecmuižas ezers. Vecmuižas ezera vidējais dziļums ir 2.5 m, bet maksimālais 
dziļums – 4 m. Agrāk ezera platība bijusi 18 ha, taču, veicot meliorāciju, ūdens līmenis 
pazemināts par ~ 2.5 m.  

Ezera dibenu klāj vairāk nekā 1 m biezs dūņu slānis, tur ir sapropeļa nogulsnes. Ezera 
krasti ir lēzeni, dumbraini un apauguši ar krūmiem. Vidējais pH līmenis ūdenī ir 7.5.  

Ezerā ir sastopamas līdakas, asari, plauži, līņi, ķīši, vēdzeles, vēži. Pēdējo gadu laikā 
rūpnieciskā zveja ezerā nav veikta.  

Ezers ir iecienīta atpūtas vieta gan Gārsenes pagasta, gan Aknīstes pilsētas (attālums 
līdz pilsētai – 2.5. km) u.c. apkārtējo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem.  

Kolhozu laikos pagasta teritorijā tika izbūvēts plašs meliorācijas sistēmu tīkls.  
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Tabula nr. 1.3.3. 

Meliorācijas būves Gārsenes pagastā (avots -  Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas 
reģionālās lauksaimniecības pārvalde): 

 

Ūdensnotekas Kontūrgrāvji Susinātājgrāvji Drenāža Valsts nozīmes 
ūdensnotekas 

30369 m 31006 m 2744 m 138279 m 9830 m 

 

Pēdējos gados gan ūdensnotekas, gan kontūrgrāvji un susinātājgrāvji ne visās vietās 
tiek uzturēti kārtībā un vairākās vietās ir aizsērējuši. Tāpat grāvju sistēmas darbību traucē 
bebru aizsprosti uz tiem. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes sniegto informāciju,  remontdarbi nepieciešami koplietošanas 
ūdensnotekām 4.8 km garumā (šīs notekas „pārsedz” meliorēto zemju teritorijas 184.7 ha 
platībā.)   

Gārsenes pagastā nav zivju dīķu. 

Gārsenes pagastā nav teritoriju, kuras ģeoloģisku vai citu iemeslu dēļ uzskatāmas par 
būvniecībai nelabvēlīgām.  

 
Purvi: 
Purvi veidojušies ilgstoša vai pastāvīga mitruma apstākļos, kas nosaka veģetācijas augu 
barošanās īpatnības. Pilns purva cikls ietver tā attīstību no zemā purva  uz pārejas purvu un 
tālāk – uz augsto purvu. Gārsenes  pagastā lielākais ir Baltmuižas purvs – daļa purva ir 
Dabas liegums „Baltmuižas purvs”. 
Purviem pagasta teritorijā tiek noteiktas aizsargjoslas un Baltmuižas purvs tiek uzskatīts 
par jutīgu teritoriju, jo tur notiek arī kūdras ieguve ( tajā daļā, kas nav dabas liegums), līdz 
ar to, kamēr nav izstrādāti ne DAP , ne IAIN, šajā teritorijā netiek plānotas aktīvas darbības 
un pirms darbību veikšanas jākonsultējas ar vides speciālistiem likumdošanā noteiktajā 
kārtībā.  
 
 
Teritorijas plānojuma uzdevumi: 

• Nosaka aizsargjoslas gar upēm, ezeriem, ūdenskrātuvēm : 
  Dienvidsusējai – 300 m katrā krastā; 
  Indānu upe- 10 m katrā krastā 
  Vecmuižas ezeram  – 10 m katrā krastā; 
  Dzirnavu ezeram – 10 m katrā krastā; 
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6.7. MEŽI 
Mežsaimniecībā izmantojamās zemes (meži, krūmāji un purvi) kopumā aizņem ~ 45 % 

pagasta teritorijas. Lielākie mežu masīvi atrodas pagasta dienvidu un austrumu daļā,. 
Izplatītākās koku sugas pagastā ir bērzs, egle un priede. 

Valsts mežu, kurus apsaimnieko a/s „Latvijas valsts meži”, platība pagastā ir 1952.5 ha. 
94 % no tiem ir meža zemju platība. Visvairāk – 1002.1 ha platībā valsts mežos ir skuju 
koku audzes.  

Saskaņā ar Jēkabpils VM sniegto informāciju, 2003. g. valsts mežos Gārsenes pagastā 
ciršanas darbi veikti 64.7 ha platībā. Tajā skaitā – galvenā cirte mežos 9.4 ha platībā.  

Kopumā 2003. g. pagastā ciršanas darbi veikti 106.9 ha apjomā, bet to rezultātā iegūtais 
koksnes apjoms bija 8153 m3. 

Ciršanas apjomi Gārsenes pagastā 2003. g. (avots – Jēkabpils VM): 
Tabula nr. 1.3.2. 

Cirtes veids Valsts mežos Pārējos mežos Kopā 
 ha m3 ha m3 ha m3 
Galvenā cirte 9.4 2807 20.2 4060 29.6 6867 
Kopšanas cirte   0.7 13 0.7 13 
Sanitārā cirte 53.6 522 21.1 416 74.7 949 
Citas cirtes 1.7 299 0.2 25 1.9 324 
Kopā 64.7 3639 42.2 4514 106.9 8153 

 
Šajā pašā laika periodā atjaunoti meži 25.2 ha platībā. 11.7 ha no tiem – dabiski 

atjaunoti meži, veicot tajos kopšanas pasākumus, bet 13.5 ha – mākslīgi atjaunotās platības. 
Valsts mežos atjaunotas platības 16.4 ha apjomā, bet pārējos (privātajos un pašvaldības) 
mežos – 8.8 ha. Lai arī mežu atjaunošanas apjomi pagastā ir pieauguši, tomēr vēl aizvien ir 
lielas izcirtumu platības, kuras uzkrājušās vairāku gadu gaitā. Saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu, šādu platību īpašnieki nevar iegūt atļaujas citu platību izciršanai, tāpēc 
pagasta teritorijā ir uzkrājušās neizcirstas optimālo ciršanas vecumu sasniegušas vai 
pāraugušas mežu platības. Koku ciršana meža zemēs saskaņojama ar Sēlijas 
virsmežniecību. 

VAS „Latvijas Valsts meži” pēdējo gadu laikā pagastā ir veikusi vairāku meža ceļu 
posmu būvniecību. Meža ceļu infrastruktūra tiek plānota, lai vidējais pievešanas attālums 
no meža nogabala līdz ceļam nepārsniegtu 800 m. Atsevišķos gadījumos tieši koku 
izvešanai nelabvēlīgie apstākļi (reljefs, attālums) kavē īpašniekus savlaicīgi izcirst 
nobriedušās mežu platības.  

Gārsenes pagasta teritorijā valsts mežos ir sekojošas dabas vērtības – dabas liegums 
„Baltmuižas purvs” un dabas parks „Gārsene”, kā arī 1 mikroliegums sūnu sugām.  

Tā kā pašlaik notiek vairāku dabisko meža biotopu izpēte, tad iespējams, ka 12 gadu 
periodā pagasta teritorijā tiks izveidoti vēl atsevišķi mikroliegumi. 
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6.8. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 
Gārsenes pagastā atrodas vairākas nozīmīgas valsts un vietējās nozīmes īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, kas paredz dižkoku, atsevišķu augu sugu un citu dabas 
objektu aizsardzību. 

Īpaši aizsargājamās teritorijas uzrādītas pielikumā Attēlā Nr. 3 „Dabas pamatne un 
aizsargājamās dabas teritorijas” 
 
Valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

 

Projekta „Emerald/Natura 2000” ietvaros Gārsenes pagasta teritorijā ir Dabas 
liegums „Baltmuižas purvs” – Natura 2000 teritorija.  Lielākā dabas lieguma daļa 
atrodas Subates ar LT lauku teritorijā, taču liegumā iekļauta arī Baltmuižas purva daļa 
Gārsenes pagasta austrumos.  

Ar 22.11.2005. Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 888 „Noteikumi par 
aizsargājamām alejām” Gārsenes aleja ir noteikta kā valsts nozīmes īpaši aizsargājams 
dabas piemineklis. 

Pagasta ziemeļaustumos, Baltmuižas purva lieguma daļā, VAS Latvijas Valsts meži 
Dienvidlatgales mežsaimniecības 7. Aknīstes iecirknī ir izveidots mikroliegums divu retu 
augu – Smaržīgās zemessomenītes (Geocalyx graveolens) un Jungermanija (glaudkausiņu, 
Jungermannija leiantha) aizsardzībai.  

Mikroliegums, kura platība ir 4.2 ha, atrodas purvā uz minerālzemes salas. Bioloģisko 
daudzveidību tajā nodrošina apstāklis, ka sliktās pieejamības dēļ teritorijā nav ilgāku laiku 
nav notikusi koku ciršana un izvešana, ir daudz vecu koku un kritalas. .  

Dižkoki: 
Pagasta teritorijā ir vairāki valsts nozīmes īpaši aizsargājamie objekti – dižkoki un 

laukakmeņi.  

 
Valsts nozīmes aizsargājamie dižkoki: 
        apkārtmērs 

 Dižvīksna      7.80 m; 

 Parastā vīksna „Upītēs” (pretī „Lutaušiem”)  5.61 m; 

 Baltupītes ozols     5.77 m; 

 Censoņu ozols      6.21 m; 

 Bērtuļu ozols      5.85 m; 

 Dūņu ozols      5.07 m; 

 Dīķu priede      3.12 m; 

 Priede „2 brāļi”     3 m; 

 Butķēnu liepa      5.77 m; 

 Parastā liepa „Dārziņos”    5.12 m; 

Vairāki no valsts nozīmes aizsargājamo dižkoku sarakstā iekļautajiem kokiem atrodas 
Gārsenes parkā vai arī Gārsenes tūrisma taku malās.  
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Gārsenes pagastā plānots izveidot valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – 
„Gārsenes aleju”. Šo ošu aleju barons Budbergs 19. gs. izveidoja kā pastaigu vietu ceļā no 
pils uz muižas laukiem. Pašlaik taka ir nozīmīgs Gārsenes pagasta tūrisma taku posms.  
 
Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Gārsenes pagastā atrodas  vietējās nozīmes aizsargājamais objekts „Gārsenes parks”. 
Reizē ar Gārsenes muižu veidotais „Gārsenes parks”, kura teritorija 4 ha, ir viens no 
populārākajiem pagasta tūrisma objektiem. Parkā ir atrodamas vairākas reti sastopamas 
koku sugas u.c. biotopi. Cauri parkam iet arī tūrisma takas. 
 

Vēl pagastā atrodas sekojoši vietējās nozīmes aizsargājamie dabas objekti:  

• Ošu aleja;,  

• D – Susējas senleja; 

• Akmens ieleja.  

 

D – Susējas senleja atrodas pagasta ziemeļrietumu daļā un ir bagāta ar ainaviski 
pievilcīgiem dabas skatiem.  
 
Vietējās nozīmes aizsargājamie dižkoki: 
         apkārtmērs 

• Parastā egle „Egle ar krēslu”     2.73 m; 

• Lutaušu egle       2.37 m.  

• Parastā priede Gārsenes mežaparkā    2.70 m; 

• Parastā priede „3 māsas” Gārsenes mežaparkā   4.00 m;  

• Parastā priede ar vēdekļveida galotni Gārsenes mežaparkā 2.53 m. 

 
Aizsargājamie dižakmeņi: 

     Apkārtmērs  Tilpums 

• Akmens „Lutauši”   11.5 m  13.3 m3; 

• Akmens „Barona krēsls”  8.65 m  4.5 m3; 

• Altāra akmens   Nav zināms 4.95 m3; 

• Dainu akmens   14.25 m 15.4 m3. 
 

Visi šajā sarakstā iekļautie dižakmeņi, īpaši – akmens „Lutauši” Dienvidsusējas upes 
krastā un akmens „Barona krēsls”, ir interesanti un populāri tūristu apskates objekti. 
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Līdz ar to Gārsenes pagastam ir saistoši: 
• MK 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” V sadaļā noteiktās prasības; 
• 17.04.2001. MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem 

un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”; 
• 20.03.2001. MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem 

dendroloģiskajiem stādījumiem”; 
• 02.02.2001. MK noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas , aizsardzības un 

apsaimniekošanas noteikumi”; 
• MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta 
statusa piešķiršanu”; 

• Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un tiem pakārtotie MK noteikumi; 
• Aizsargjoslu likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi; 
• Meža likums (2000.16.03.) 
• MK 22.11.2005.noteikumi Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” 

 
Teritorijas plānojuma uzdevums: 

• Kartogrāfiskajā materiālā parādītas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas; 
• Uzrādītas valsts un vietējas nozīmes aizsargājamās teritorijas; 
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7. VIDES KVALITĀTE  
7.1. Gaisa kvalitāte 
 Saimnieciskās darbības rezultātā rodas dažādu vielu izmeši gaisā. Pārsvarā tie ir 
stacionāro avotu izmeši, kas rodas ražošanas procesā, siltumenerģētikā no katlumājām un 
mobilo avotu izmeši, kas rodas no autotransporta, dzelzceļa. 

Saskaņā ar Daugavpils reģionālās vides pārvaldes sniegto informāciju, Gārsenes 
pagastā konstatētais atmosfēras piesārņojums ir nenozīmīgs. Pašvaldības teritorijā nav 
gaisa kvalitāti būtiski ietekmējošu ražošanas objektu.  

Pēc kolhoza likvidācijas apkure pagasta centrā ir decentralizēta, galvenais kurināmais – 
malka. APNS katlu māja Krauju ciemā kopš 1995. g. ir pārorientējusies uz ekoloģiski 
tīrāku kurināmā veidu – šķeldu un zāģu skaidām.  

 

Mobilo avotu emisijas 
 

Piesārņojumu atmosfēras gaisā emitē ne tikai stacionārie avoti, bet arī mobilie piesārņotāji 
jeb autotransports. Palielinoties satiksmes intensitātei, lielāko autoceļu tuvumā var krasi 
paaugstināties NO koncentrācija gaisā, kas nelabvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi.  

 
Gārsenes pagastā reģistrētie transporta līdzekļi uz 01.01.2008. 

Vieglie Kravas Autobusi Piekabes, 
puspiekabes

Motocikli Mopēdi Kvadracikli

277 28 4 12 9 1 - 
 
Pavisam kopā reģistrēti 331 transporta līdzekļi.  
(Par 33 vairāk, nekā 2007.gadā,  
        -  01.01.2007. reģistrēti 298 transporta līdzekļi 
        -  01.01.2006. reģistrēti 265 transporta līdzekļi 
 
Pēc statistikas datiem nākotnē, domājams, transportlīdzekļu skaits pieaugs, līdz ar to arī 
palielināsies transporta kustība pa galvenajiem autoceļiem, bet salīdzinoši tas neradīs 
būtisku piesārņojumu.  

Gārsenes pagasta teritorijā nav izdarīti gaisa kvalitātes mērījumi uz ceļiem, taču nav 
pamata domāt, ka transporta līdzekļu piesārņojums varētu atstāt jūtamas sekas uz 
apkārtējās vides kvalitāti. 

Būtiskākus draudus gaisa kvalitātei pagasta teritorijā rada ārēji draudi – iespējamā 
avārija ~ 50 km (gaisa līnijā) attālajā Ignalinas atomelektrostacijā Lietuvā. Ne pagasta, ne 
apkārtējo pašvaldību civilās aizsardzības sistēmas nav gatavas savlaicīgi informēt 
iedzīvotājus šādas avārijas gadījumā vai cīnīties ar iespējamām šādas avārijas sekām.  

 
Parasti sausā laikā palielinās gaisa piesārņojums ar putekļiem grants un grunts seguma ceļu 
posmos. 
  
Secinājumi: 

• Pagasta teritorijā neatrodas A kategorijas piesārņojošie uzņēmumi, netiek arī plānoti 
lieli ražošanas uzņēmumi; 

• Pārrobežu piesārņojums iespējams no Ignalinas atomelektrostacijas Lietuvā. 
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7.2. Pazemes ūdeņu kvalitāte 
  

Neizmantoti un neapsaimniekoti ūdens apgādes urbumi ir viens no potenciāli 
visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas avotiem. Izlemjot turpmāko katra konkrētā 
ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, jāņem vērā: 

 urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva; 

 urbuma tehniskais stāvoklis; 

 urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. 

Ņemot vērā to, ka Civillikumā un likumā “Par zemes dzīlēm” noteikts – pazemes 
ūdens pieder zemes īpašniekam, galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu 
un tātad arī urbumu likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes 
urbums atrodas. 

Ņemot vērā iepriekš piedāvātos kritērijus, ūdensapgādes urbumus var sadalīt divās 
grupās: 

1) urbumi, kurus iespējams izmantot nākotnē; 

2) urbumi, kuru izmantošana (dažādu iemeslu dēļ) nav iespējama. 

Urbumiem, kurus izmanto un iespējams izmantot nākotnē, nepieciešams: 

 sakārtot stingrā režīma aizsargjoslu; 

 nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 

 novērst urbuma un stingra režīma aizsargjoslas teritorijas applūšanas 
vai piegružošanas iespēju; 

 nodrošināt urbuma aizsardzību no tā fiziskas bojāšanas. 

Pirms urbumu izmantošanas atsākšanas vēlams veikt tā tehniskā stāvokļa pārbaudi 
un ūdens atsūknēšanu, kā arī ūdens paraugu noņemšanu tā kvalitātes pārbaudei. 

Lai likumdošanas aktos noteiktā kārtībā veiktu pazemes ūdens ieguvi: 

• katram ūdens apgādes urbumam jābūt Urbuma pasei; 

• ja ieguves apjoms pārsniedz 10 m3/dnn., nepieciešams saņemt ūdens 
lietošanas atļauju Reģionālajā vides pārvaldē; 

• ja pazemes ūdeņus izmanto centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai vai 
fasēšanai un tirgošanai cilvēku patēriņam, nepieciešams veikt 
hidroģeoloģiskās izpētes darbus, lai aprēķinātu pazemes ūdens krājumus, 
noteiktu bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu un akceptētu tos Pazemes 
ūdens krājumu akceptācijas komisijā, kā arī saņemt Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā pazemes ūdens atradnes pasi un 
zemes dzīļu izmantošanas licenci. 

Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, 
nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju 
var veikt uzņēmējsabiedrība, kurai ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 
izsniegta licence šāda veida darbu veikšanai. 
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Pazemes ūdeņiem, ko izmanto ūdensapgādē, jāatbilst 2003.gada 29.aprīļa MK 
noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. 

 
7.3. Notekūdeņu attīrīšana 
 

Gārsenes pagasta Gārsenes un Krauju ciemos tiek piedāvāta centralizēta ūdensapgāde 
un kanalizācija.  

Skatīt pielikumā Attēlu Nr. 7 „Tehniskā infrastruktūra” 

Kanalizācijas pakalpojumus Gārsenes ciemā nodrošina pašvaldības SIA „Komunālie 
pakalpojumi”, bet Krauju ciemā – APNS. 

BOV SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskajai slimnīcai” ir izsniegta B kategorijas atļauja 
piesārņojošai darbībai Nr. JR-B16, kura derīga līdz  2009.gada 28.septembrim. 

SIA „Gārsenes komunālajiem pakalpojumiem” ir izsniegta B kategorijas atļauja 
piesārņojošai darbībai Nr. JR – B23, kura ir derīga līdz 2010.gada 19.maijam. 

Sadzīves kanalizācijas sistēmas cauruļvadu garums Gārsenes ciemā ir 2.27 km, bet 
kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti 243 abonentiem. Lielākā daļa kanalizācijas vadu 
– 1.6 km, ir no keramikas, bet 0.67 km – no asbestbetona. Pēdējo reizi kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcija veikta 1988. g. Lietusūdens kanalizācijas tīkla kopgarums Gārsenes 
ciemā ir 0.27 km.  

Gārsenes ciema attīrīšanas iekārtas ekspluatācijā nodotas 1988. gadā. Kanalizācijas 
attīrīšana tiek nodrošināta ar „BIO 100” attīrīšanas iekārtām. Pēc tam notekūdeņi iziet caur 
trīs pakāpienu bioloģiskajiem dīķiem. Attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti uz Dienvidsusējas 
upi.  

Kanalizācijas tīkls Gārsenes ciemā aptver daudzstāvu dzīvojamās mājas, Līvānu tipa 
māju rajonu, bijušās kolhoza „Gārsene” saimniecības ēkas, Gārsenes pamatskolu un 
atsevišķas citas saimniecības ciema centrā.  

Krauju ciemā attīrīšanas iekārtas ir būvētas 1973. gadā. Šobrīd attīrīšanas iekārtas ir 
sliktā stāvoklī un to tālāka darbība ir apdraudēta.  

12 gadu periodā kanalizācijas sistēmām Gārsenes un Krauju ciemos ir nepieciešams 
veikt rekonstrukciju un daļēju nomaiņu.  
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7.4. Atkritumu saimniecība 
 
 

Saskaņā ar līgumu, atkritumu izvešanu pagastā centralizēti veic SIA „Gārsenes 
komunālie pakalpojumi” un atkritumi tiek deponēti pagasta izgāztuvē „Kabatas”. Šobrīd 
SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” veic atkritumu izvešanu 105 abonentiem. Līdz 
2006. gadam ir saņemta atļauja izgāztuvē deponēt 200 m3 atkritumu gadā. Reālais deponēto 
atkritumu apjoms ir nedaudz mazāks – 120 – 130 m3, ko izved SIA „Gārsenes komunālie 
pakalpojumi”, un privātpersonu izvestie atkritumi, kuru apjomu precīzi noteikt ir grūti.  

Izgāztuve, kuras platība ir 1.1 ha, atrodas uz privātas zemes – šī teritorija tiek nomāta 
no z/s „Airītes”. 

Centralizētu atkritumu izvešanu no Krauju ciema veic Aknīstes pašvaldības uzņēmums 
„Namu pārvalde” un atkritumi tiek deponēti Aknīstes pašvaldības izgāztuvē. 

Saskaņā ar ES direktīvām un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2003. – 2012. 
g., laikā līdz 2009. g. ir jāslēdz vietējās atkritumu izgāztuves un atkritumu deponēšanai 
jāizveido reģionālie poligoni. Savukārt laikā no 2009. – 2012. gadam ir jāveic līdz tam 
laikam slēgto atkritumu izgāztuvju, t.sk. arī Gārsenes pagasta izgāztuves „Kabatas”, 
rekultivācija.   

Paredzams, ka jau tuvāko gadu laikā pagasta pašvaldībai būs jāmeklē citi risinājumi 
atkritumu izvešanai no Gārsenes ciema. Tā iemesls – pašvaldības SIA „Gārsenes 
komunālie pakalpojumi” rīcībā nav speciālas atkritumu izvešanas tehnikas, savukārt bez 
šādas tehnikas ar atkritumu izvešanu drīkst nodarboties tikai līdz 2006. gadam. 

Skatīt pielikumā Attēlu Nr. 7 „Tehniskā infrastruktūra” 
 
Secinājumi:  

• Jāparedz esošās atkritumu izgāztuves slēgšana līdz 2009.gadam un rekultivācija līdz 
2012.gadam; 

• Esošo atkritumu izgāztuvju rekultivācija samazina piesārņojumu augsnē un 
gruntsūdeņos; 

• Jāizglīto iedzīvotāji par dalītās atkritumu sistēmas lietderīgumu un efektivitāti;  
 
Veicot atkritumu apsaimniekošanu, būtu jāievēro šādas prasības:   

1. jānovērš atkritumu rašanās cēloņi;  
2. jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;  
3. atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija, atkritumi 

jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un  veselība, vide, kā arī 
personu manta;  

4. izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī  jānodrošina 
slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.  

Teritorijas plānojums paredz: 
• Tiek uzrādīta atkritumu izgāztuve „Kabatas” , teritoriju paredzēts rekultivēt; 
• Uzrādīta aizsargjosla- 500 m ap atkritumu izgāztuvi. 
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Gārsenes pagasta iedzīvotāju dalījums 
pēc pilsonības 2003. g. (avots - PMLP)

206 3

821

Pilsoņi Nepilsoņi Ārvalstnieki

8. IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLEKONOMISKĀ VIDE  
 

 8.1. Iedzīvotāji 
2005. gada sākumā Gārsenes pagastā dzīvoja 1040 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 2004. 

gada sākumu, kad, saskaņā ar CSP informāciju, pagastā dzīvoja 1 030 cilvēki, iedzīvotāju 
skaits gada laikā ir pieaudzis par 10. Statistikas rādītāji gan ne pilnībā atspoguļo reālo 
situāciju - ne visi iedzīvotāji, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Gārsenes pagastā, uzturas tur 
visu laiku.  

Iedzīvotāju blīvums pagastā bija 15.4 cilv/km2. Iedzīvotāju skaits Gārsenes pagastā nav 
būtiski mainījies jau vairākus gadsimtus. Tā 1792. g. pagasta teritorijā dzīvoja 520 vīrieši, 
bet 1811. g. -  560 vīrieši. Var pieņemt, ka kopējais iedzīvotāju skaits pagastā šajā laikā 
bijis nedaudz virs 1000. 1913. g. pagastā reģistrēti – 1183 iedzīvotāji, 1935. g. – 1105 
iedzīvotāji, bet 1995. g. – 1320 iedzīvotāji.  

Laikā pēc neatkarības atgūšanas iedzīvotāju skaits Gārsenes pagastā ir samazinājies. Tā 
iemesls – negatīvais iedzīvotāju pieaugums un pārcelšanās uz pilsētām, kur ir plašākas 
iespējas atrast darbu.  

Gārsenes pagastā ir augsts latviešu tautības iedzīvotāju īpatsvars. 1935. g. tas sastādīja 
81 %, bet pēdējos gados svārstās ap 75 %. 

Iedzīvotāju skaits Gārsenes pagastā (papildinās ar jauniem datiem):  
Tabula nr. 1.2.1.   

 IEDZĪV. SKAITS +/- SALĪDZINĀJUMĀ AR 
IEPRIEKŠĒJO GADU 

01.01.1999. 1271  
01.01.2000. 1123 -1486 
01.01.2001. 1102 -21 
01.01.2002. 1093 -9 
01.01.2003. 1049 -44 
01.01.2004. 1030 -19 

. 
Grafiks nr. 1. 2.1. 

 
2003. g. beigās pagastā 

dzīvoja 821 LR pilsonis (79.7 % 
pagasta iedzīvotāju), 206 
nepilsoņi (20 % pagasta 
iedzīvotāju un 3 ārvalstnieki. 
Lielais nepilsoņu īpatsvars 
pagastā ir saistāms ar apstākli, ka 
daudzi Aknīstes 
psihoneiroloģiskās slimnīcas 
pacienti nav kārtojuši 
dokumentus pilsonības 
saņemšanai.  

Dalot pagasta iedzīvotājus pēc reliģiskās piederības, 45 % gārseniešu ir luterāņi, 35 % 
- katoļi, bet 20 % - pareizticīgie un citu konfesiju pārstāvji.  

                                                 
6 Lielās iedzīv. skaita izmaiņas šajā periodā saistāmas ar citas pacientu uzskaites kārtības ieviešanu APNS. 
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NODARBINĀTĪBA 
 

Bezdarba līmenis Gārsenes pagastā ir nedaudz augstāks nekā vidēji valstī un 
Jēkabpils rajonā, taču zemāks nekā apkārtējās pašvaldībās. 2004. g. sākumā NVA 
bezdarbnieku statusā bija reģistrēts 71 pagasta iedzīvotājs (bezdarba līmenis pagastā bija 
10.4 %). Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2004. g. Laikā reģistrētais bezdarba līmenis 
pagastā ir pieaudzis. Tā iemesls – kopš 2004. g. tikai reģistrētiem bezdarbniekiem ir 
iespējas pretendēt uz garantētā iztikas minimuma saņemšanu.  

Viens no veidiem, kā tiek mazināts bezdarba radītais negatīvais efekts, ir 
bezdarbnieku nodarbināšana algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos. Šādā veidā pagasta 
pašvaldība nodrošina Gārsenes ciema sakopšanu.  

 
Bezdarba līmenis un bezdarbnieku īpatsvars Gārsenes pagastā (avots-NVA): 

        Tabula nr. 1.2.2. 

BEZDARBNIEKU SKAITS BEZDARBA 
LĪMENIS 

01.2005. +/- 01.2004.     +/- 01.2003
. 

01.2002.       01.2005. 

60 -11 71 13 58 50 8.84 % 

 
VID iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju sarakstā 2003. g. laikā bija reģistrēti 

346 (33.6 %) Gārsenes pagasta iedzīvotāju. Vidējais viena IIN maksātāja iemaksu apjoms 
2003. g. bija – 169.7 Ls. 
 

Skatīt pielikumā Attēlu Nr. 5 „Apdzīvojuma struktūra un sociālekonomiskā 

infrastruktūra” 

 
8.2. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi  

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
 

Gārsenes pagastā ir senas un bagātas izglītības tradīcijas. Gārsenes skola ir dibināta 1840. 
gadā. Sākotnēji skola atradās pagaidu telpās, bet 1878. g. skolas vajadzībām tika uzcelts 
speciāls skolas nams (pašreiz tajā atrodas APNS korpuss).  

1940. g. skola tika pārcelta uz tās pašreizējo mājvietu - Gārsenes pili. 2. jūnijā notika 
oficiāla skolas atklāšana, kurā piedalījās arī toreizējais valsts prezidents Kārlis Ulmanis.  

1992. gadā skola tika pārdēvēta par Gārsenes pamatskolu. 2004./05. mācību gadu 
Gārsenes pamatskolā uzsāka 100 skolēni un 14 pedagogi. Skolā darbojas vairāk nekā 20 
fakultatīvu, pašdarbības un interešu izglītības pulciņu.  

Par sasniegumiem mācību darbā Gārsenes pamatskola 4 gadus pēc kārtas ir atzīta par 
labāko Jēkabpils rajona lauku pamatskolu saņēmusi simbolisko atzinību - „Pūci”. Par 
sasniegumiem mācību olimpiādēs un skolēnu zinātniski – pētniecisko darbu konkursos, 
2004. g. „Draudzīgā aicinājuma” vērtējumā Gārsenes pamatskola tika apbalvota ar ceļojošo 
„Pūci” kā trešā labākā lauku skola valstī.   

Vidējo izglītību Gārsenes pagasta jaunieši visbiežāk iegūst Aknīstes vidusskolā.  
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                          KULTŪRAS UN RELIĢIJAS IESTĀDES 
Kultūras dzīves centri Gārsenes pagastā ir kultūras nams, skola un bibliotēka. Kultūras 
namā darbojas teātris un vairākas citas interešu grupas, regulāri notiek atpūtas pasākumi – 
teātru izrādes, koncerti u.c. 

Tradicionāla Gārsenes kultūras sastāvdaļa ir kapusvētki augusta pirmajā nedēļā un 
gadskārtas svētku – Lieldienu, Jāņu, Ziemassvētku u.c. svinēšana. Pēdējos gados lielu 
sabiedrības interesi izraisa arī nu jau tradicionālie pasākumi - Senās mūzikas festivāls un 
sporta svētki 
 
Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera  kroņa muižu Gārseni 1583. gadā nopirka no Vestfāles 
ienākušais Gorhards Beninghauzens – Budbergs. Viņa dzimta Gārsenē valdīja 340 gadus. 
Ar šo dzimtu saistās Gārsenes draudzes un baznīcas vēsture. Jau 16. gadsimtā vizitācijas 
aktos minēts, ka Gārsenē starp tagadējo baznīcu un kokzāģētavu uzkalniņā atradusies Svētā 
Jura baznīca, kas būvēta no koka. Otrā baznīca būvēta no laukakmeņiem. Līdzekļus tās 
būvei devis Gothards fon Budbergs. Tā iesvētīta 1792. gada 5. jūlijā. Baznīca 1904. gadā 
nojaukta, lai vietā uzceltu jaunu, plašāku. Jauno baznīcu fon Budbergs bija iecerējis kā 
veltījumu savai mirušajai sievai, anglietei Ģertrūdei Vorsai. Tā celta ap 1907. Gadu pēc 
arhitekta K.fon Engelharta projekta, bet būvdarbus vadīja  arhitekts Eduards Kupfers 
(1873.-1919). Kokmateriāli vesti no tuvējā meža. Jauncelto baznīcu iesvētīja 1906. gada 1. 
oktobrī. Kopš 1922. gada baznīca pieder Gārsenes ev.lut. draudzei, tās balkonā atrodas 
Valkera firmas ērģeles, kas būvētas 1906. gadā Ludvigsburgā. Šīfera jumtu baznīcai uzlika 
1976.-1979. gadā. 1988. gadā Restaurācijas pārvaldes jumiķi uzlika tornim kapara skārda 
jumtu. Torņa smailes lodē ielika kapsulu ar vēstījumu par Gārsenes vēsturi. 1991. gadā 
altāra daļā nokrāsoja griestus un sienas, restaurēja velves uzrakstu: “Nāciet pie manis visi, 
kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu iepriecināt”. 1992. gadā baznīcā iesvētīja un 
piestiprināja piemiņas plāksni represētajiem gārseniešiem. Dievnams pārstāv  tās kulta 
celtnes, kuru apjoma telpiskā uzbūve ir asimetriska, proti, zvanu tornis novietots sānos, 
taču plānojumā jūtama arī tradicionālā simetriskā plānojuma ietekme – lūgšanu telpai 
pieslēdzas koris ar poligonālu apsīdu un divas vienādas sakristejas. Galvenās ieejas 
priekštelpai piekļaujas jau minētais zvanu tornis, bet otrā pusē – kāpņu telpas pusapļa veidā 
risinātais apjoms.7 
 

      
Attēls Nr. 1;2 no www.vietas.lv  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Info no  www.vietas.lv pēc J.Amata    
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VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 
Gārsenes pagastā ir sociālais darbinieks, medicīnas pakalpojumi  (ārsti, aptiekas) atrodas 
Aknīstē. 
 Gārsenes pagasta Krauju ciemā atrodas Aknīstes 
psihoneiroloģiskā slimnīca (attēlā).  
 
 Gārsenes pagastā darbojas arī sabiedriskā 
organizācija „Paspārne” tā ir biedrība garīgi slimu 
cilvēku atbalstam. 

 
 

 
8.3. Saimnieciskā darbība 
Uzņēmējdarbība 
Nozīmīgākās saimniecības nozares Gārsenes pagastā ir mežsaimniecība, lauksaimniecība, 
mazākā mērā arī tirdzniecība un sadzīves pakalpojumi.  

Saskaņā ar VID informāciju, nodokļu maksātāju reģistrā reģistrēti 29 pagasta 
uzņēmumi. 17 no tām ir z/s, 3 – k/s, pa divām 2 s/o, SIA un IU, kā arī viena budžeta 
iestāde, 1 pašvaldības uzņēmums un 1 cita uzņēmējdarbības veida pārstāvis. Nozīmīgākais 
darba devējs ir APNS, kurā ir nodarbināti ~ 200 pagasta iedzīvotāji. Citi lielākie darba 
devēji pagastā ir Gārsenes pamatskola un Gārsenes pagasta padome, kas kopā nodarbina ~ 
50 cilvēkus.  

 
TŪRISMS UN PAKALPOJUMI 

 
Viena no jomām, kas pēdējo gadu laikā Gārsenes pagastā attīstās visstraujāk, ir tūrisms. Kā 
galveno tūrisma produktu Gārsene piedāvā dabas izziņu takas. Taku vēsture sākās 1995. – 
1996. g., kad pagastā notika pirmie lielie pasākumi – Aviācijas svētki, pagastu sakoptības 
skates, skolas 155 gadu jubileja. Sākotnēji taku veidošana bija Brakovsku ģimenes 
iniciatīva, bet vēlāk tajā iesaistījās arī pašvaldība. 1997. g. tika atklāts takas īsais posms, bet 
1999. g. otrs – garais loks. Staigājot pa takām iespējams aplūkot gan interesantus dabas 
objektus, gan kultūrvēstures objektus – Represēto piemiņas vietu, baznīcu, kapliču un pili.  

Kopš 2000. g. Gārsenes pils darbojas Latvijas piļu un muižu asociācijā un piedalās 
akcijās „Apceļosim Latvijas pilis”. Lai apmierinātu pieprasījumu pēc naktsmītnēm, pagasta 
centrā daudzdzīvokļu mājā ir iekārtota dienesta viesnīca.  

Lai veiksmīgāk organizētu pagasta tūrisma dzīvi, kopš 2001. g. Gārsenes pamatskolā 
darbojas Gārsenes TIC. Līdzās tūristu apkalpošanai Gārsenes TIC nodarbojas arī ar 
projektu rakstīšanu. 2004. g. Gārsenes TIC pakalpojumus ir izmantojuši 4770 tūristi (108 
no tiem – ārzemju tūristi), bet 2005. g. (līdz 15. oktobrim) – 5270 tūristi (107 no tiem – 
ārzemnieki). 

Gārsenes tūrisma organizatori cer, ka tuvāko gadu laiku tūrisma biznesā aktīvāk 
iesaistīsies privātā biznesa pārstāvji. Galvenie virzieni, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir: 
izziņas taku atjaunošana, pilnveidošana un paplašināšana, kultūrvēsturisko pieminekļu 
renovācija, tūrisma infrastruktūras un apkalpojošās sfēras pilnveidošana (kafejnīcas, pirtis, 
autoserviss, viesu mājas, velotūrisma bāze, slēpošanas bāze u.c.), peldvietu un atpūtas vietu 
izveide pie Dzirnavu ezera un Vecmuižas ezera u.c.  
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Attēls Nr.4 Gārsenes pils 
 
 

9. APDZĪVOJUMS 
 

Saskaņā ar Nacionālā plānojuma darba versiju un Jēkabpils rajona teritorijas plānojumu 
Gārsenes pagastā ir divi ciemi – Gārsene un Kraujas, kas pēc savām funkcijām uzskatāms 
par aprūpes ciemu. 

Vēsturiski Gārsenes iedzīvotāju lielākā daļa ir dzīvojusi ciemos vai viensētās. Klaušu 
laikos līdz 1863. g. pagastā bijušas tikai trīs viensētu saimniecības, bet pārējā zeme 
piederējusi muižai. Muižas saimniecība sastāvējusi no muižas centra un četrām pusmuižām 
– Rūdupes, Vecmuižas, Otto un Jaunmuižas.  

Tagadējais Gārsenes ciema apbūves centrs veidojies 19. gs. vidū. Laikā no 1856. – 
1860. g. tika uzcelta Gārsenes pils, veidots parks, būvētas muižas saimniecības ēkas un 
dzīvojamās ēkas kalpotājiem. Līdz šodienai ir saglabājusies Gārsenes pils, pils vārti, klēts 
un vairākas citas saimniecības ēkas.   

Laikā pēc 1878. g. sākās zemes izpirkšana no muižas, un līdz pirmajam pasaules karam 
pagastā jau bija izveidojušās 102 vecsaimniecības. Tās tika būvētas ciematos, dažviet pat 
vairākas saimniecības blakus. 1930. gadā pagastā bija sekojoši vecsaimniecību ciemati: 
Elsītes, Indāni, Pāškāni, Butķēni, Zimbļi, Zīlēni, Prunķēni, Kukalēni, Bajāri, Žļābji, Elnēni, 
Laukgaļi un Kurmišķi. Šobrīd vairāku viensētu ciematu vietā plešas klaji lauki, bet citās 
vietās ir saglabājušās atsevišķas saimniecības un slikti koptas vai pilnībā pamestas kolhoza 
laiku saimniecības ēkas.  
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20 – tā gs. divdesmitajos un trīsdesmitajos gados uz muižas zemēm izveidojās 88 
jaunsaimniecības. Daudzas no tām grupējās ap agrākajām pusmuižām, citas ir būvētas 
agrākajos muižas laukos. 

Gārsenes ciemā laikā līdz II pasaules karam nebija liela iedzīvotāju koncentrācija – tur 
atradās g.k. darījumu iestādes un saimniecības uzņēmumi, bet ciema iedzīvotāju skaits bija 
neliels.  

Būtiskas pārmaiņas pagasta apdzīvojuma struktūrā radās II pasaules kara laikā un 
pēckara gados uzspiestās kolektivizācijas procesa rezultātā. Daudzu saimniecību iedzīvotāji 
kara gados bija spiesti doties emigrācijā vai tika izsūtīti uz Sibīriju. Šo iemeslu, kā arī 
valsts politikas stimulētās iedzīvotāju pārcelšanās uz ciemiem un pilsētām rezultātā 
viensaimniecības un lauku ciemati savu nozīmi pagasta apdzīvojuma struktūrā zaudēja un 
tur dzīvojošo iedzīvotāju skaits strauji samazinājās. Laikā pēc II pasaules kara gandrīz puse 
no agrākajām saimniecībām ir iznīcinātas, bet daudzas no palikušajām – pamestas. Daudzas 
saimniecības tika nopostītas plašo meliorācijas darbu veikšanas laikā. Tā kā daudzu 
saimniecību ēkas savu laiku ir nokalpojušas, bet iedzīvotāji vecuma un zemo ienākumu dēļ 
daudzos gadījumos nespēj tās uzturēt pienācīgā kārtībā, tad paredzams, ka viensētu un 
ciematos grupēto saimniecību skaits tuvāko 12 gadu laikā pagasta teritorijā turpinās 
samazināties.  

Kolhoza darbības laikā ir audzis Gārsenes ciems, bet APNS darbības nodrošināšanai 
uzbūvēts aprūpes ciems Kraujas.  

Padomju gados Gārsenē izveidojās jauns dzīvojamās apbūves centrs – kolhoznieku 
vajadzībām uzceltas 4 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un vairākas Līvānu tipa mājas. 
Pagasta padome pašlaik atrodas pagasta kultūras nama ēkā. Tas ir uzskatāms par pagasta 
saimnieciskās dzīves un darījumu centru. Gārsenes vēsturiskais centrs, ieskaitot bijušās 
dzirnavas un Dzirnavu dīķi, ir uzskatāmas par tūrisma attīstībai piemērotām teritorijām. 
Kolhoza laikos galvenā saimnieciskā darbība norisinājās teritorijās uz dienvidiem no 
autoceļa Aknīste – Vecmuiža – Gārsene. Teritorijas plānojums paredz, ka šajās teritorijās 
arī turpmāk notiks saimnieciska rakstura darbība.  

Gārsenes ciema centrā atrodas skola. Gan skolas teritorijā, gan pie daudzdzīvokļu 
mājām ir sporta un atpūtas pasākumiem rezervētas teritorijas.  

Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados APNS vajadzībām tika izveidots Krauju 
ciems.  Tajā ir uzceltas vairākas ēkas slimnīcas un tās darbinieku vajadzībām, tajā skaitā 4 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Krauju ciema platība ir ~ 23 ha. Visa ciema zeme pieder 
Labklājības ministrijai. Gārsenes pagasta teritorijas plānojums paredz, ka arī turpmāk 
Krauju ciema teritorija ir jāizmanto APNS darbības nodrošināšanai. 

Saskaņā ar MK 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.341, zemes bāzes vērtība Gārsenes 
pagasta Krauju ciemā ir 0,046 Ls/m2, bet Gārsenes ciemā – 0,047 Ls/m2. Reālā ciemu 
zemes vērtība gan ir ievērojami augstāka.  
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10. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 
Gārsenes pagasts un apkārtējās pašvaldības atrodas salīdzinoši mazapdzīvotā 

teritorijā ar vāji attīstītu satiksmes un sakaru infrastruktūru. Gan uz rajona centru Jēkabpili, 
gan reģiona centru Jelgavu, gan valsts galvaspilsētu Rīgu iespējams nokļūt, tikai braucot pa 
ceļiem ar sliktas kvalitātes grants segumu. Tuvākā dzelzceļa stacija, ko izmanto pagasta 
iedzīvotāji, ir 60 km attālā Krustpils.  

Gārsenes pagasta ziemeļaustrumu stūri šķērso autoceļš P73 Vecumnieki – Nereta – 
Subate. Šis ir vienīgais asfaltētais ceļš, kas Gārseni savieno ar tuvākajiem apkārtnes 
centriem – Aknīstes un Subates pilsētām.  

Ceļš P73 ir stratēģiski svarīga transporta līnija, kas Rīgu savieno ar Daugavpili. 
Pašlaik satiksmes intensitāte uz šī ceļa ir salīdzinoši neliela – saskaņā ar LAD informāciju, 
2003. g. tā bija 236 a/m diennaktī (50% no tām – kravas transports). Pēc paredzamā šī ceļa 
posma starp Aknīsti un Neretu noklāšanas ar melno segumu autotransporta kustības 
intensitāte uz autoceļa P73 varētu ievērojami palielināties. Tas radītu papildus iespējas 
tūrisma un pakalpojumu jomu attīstībai Gārsenes pagastā.  

Skatīt pielikumā Attēlu Nr. 6 „Transporta infrastruktūra” 

 Vēl Gārsenes pagastu šķērso valsts II kategorijas zemesceļi: 
 

 Aknīste – Gārsene – Ausmas V14 (5) 708; 

 Vilkupe - Gārsene – Lietuvas robeža V14 823 

 Slate – Domnieki – Auziņas V14 810 (1,8 km garumā). 
 

Pagasta autoceļu tīkls ir samērā blīvs un nodrošina apmierinošu piekļūšanu visām 
apdzīvotajām vietām un gandrīz visām viensētām. Gārsenes pagasta autoceļu garums ir 
34.23 km. Gandrīz visi pagasta ceļi ir klāti ar grants vai grunts segumu. Vairums pagasta 
ceļu parasti ir labi normāli izbraucami, taču atsevišķās vietās ziemās un pavasaros satiksme 
ir apgrūtināta. Asfaltēti ir 0.6 km pagasta ceļu Gārsenes centrā. Gārsenes pagastā nav ielu. 
2003. g. no Ceļu un ielu fonda pagasta ceļu uzturēšanai tika iedalīti Ls 2926. 

 

Gārsenes pagasta padomes autoceļu saraksts: 
Tabula Nr. 1.4.1. 

Ceļa posms Autoceļa nosaukums 
km. no km. līdz 

Autoceļa 
garums (km) 

Segums 

A Grupa 
Krāces - Aknīste 0.00 0.16 0.16 Grants 
Gārsene - Kraujas 0.00 0.60 0.60 Asfalts 
 0.60 3.73 3.13 Grants 
Kopā A grupa   3.89  

B Grupa 
Kalni - Krāces 0.00 0.44 0.44 Grants 
Oši – Smiltnieki - Pērles 0.00 1.32 1.32 Grants 
Kukalēni – Zīlēni - Purenes 0.00 4.11 4.11 Grants 
Gārsene - Bajāri 0.00 7.22 7.22 Grants 
Gārsene – Jaunmuiža - Irbes 0.00 2.21 2.21 Grants 
Tamaņi - Zīlēni 0.00 2.99 2.99 Grants 
Kopā B grupa   18.29  

C Grupa 
Krāces - Avotiņi 0.00 1.24 1.24 Grants 
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Ausekļi - Straumes 0.00 0.40 0.40 Grants 
Ezernieki - Peldētava 0.00 0.29 0.29 Grants 
Zeltiņi - Tiltiņi 0.00 1.36 1.36 Grants 
Caunes – Pāvulānu karjers 0.00 0.48 0.48 Grants 
Jaunmuiža - Rubeņi 0.00 0.83 0.83 Grants 
Kalniņi - Šķūņi 0.00 0.42 0.42 Grants 
Miezīši - Izgāztuve 0.00 0.62 0.62 Smilts, grants 
Liepkalni – Sāra kalni 0.00 0.36 0.36 Grants 
Vārnas – Jaunstiebriņi - Robežas 0.00 1.65 1.65 Grants 
Indāni - Smilgas 0.00 2.26 2.26 Grants 
Vilēni - Smilgas 0.00 2.14 2.14 Grants 
Kopā C grupa   12.05  
Pagasta ceļu kopgarums   34.23  
 

Gārsenes pagasta teritorijas plānojums paredz divu ceļa posmu pagasta 
ziemeļaustrumu daļā rezervēšanu iespējamā Aknīstes pilsētas apvedceļa vajadzībām. Šim 
mērķim rezervēti Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā iezīmētie 
pašvaldības autoceļa Krāces – Aknīste posms, kas ved uz Dienvidsusējas tiltu pie Aknīstes 
pilsētas kapiem un valsts 2 kategorijas autoceļa V17(5) 709 Aknīste – Gārsene – Ausmas 
posmu no Aknīstes pilsētas robežas pie Elsītes upes līdz krustojumam ar pašvaldības 
autoceļu Krāces – Aknīste. 

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, ceļa zemes nodalījuma joslas 1. šķiras ceļam 
P 73 ir 22 m, 2. šķiras autoceļiem – 19. m uz katru pusi. Par ceļu ekspluatācijas 
aizsargjoslām informāciju skatīt Teritorijas plānojuma sadaļā Aizsargjoslas. 

Saskaņā ar CSDD informāciju, 2004. g. sākumā pagastā bija reģistrēti 219 
transporta līdzekļi (neskaitot lauksaimniecības tehniku) – 168 vieglie automobiļi, 29 kravas 
automobiļi, 5 autobusi, 10 piekabes un puspiekabes un 7 motocikli un tricikli. Pēdējos 
gados pagastā reģistrēto transporta līdzekļu skaits ir palielinājies. 

Galvenais sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātājs Gārsenes pagastā ir 
SIA „Jēkabpils autobusu parks”. Izmantojot sabiedrisko transportu, no Gārsenes un Krauju 
ciemiem bez pārsēšanās iespējams nokļūt visos apkārtējos centros – Aknīstē, Viesītē, 
Jēkabpilī, Subatē, Daugavpilī u.c. Pagasta iedzīvotāju iespējas izmantot sabiedrisko 
transportu apgrūtina retā sabiedrisko autobusu kustība – gan uz Jēkabpili, gan Daugavpili 
darbdienās kursē tikai divi reisi.  

Pagasta teritoriju pa autoceļu P73 Vecumnieki – Nereta – Subate šķērso vairāki 
starppilsētu maršruti: Rīga – Ilūkste, Rīga - Subate.  
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11.  INŽENIERINFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS 
 

Gārsenes pagasta tehniskā infrastruktūra ir parādīta pielikumā Attēlā Nr. 7. 
„Tehniskā infrastruktūra” 

 
11.1. Ūdensapgāde 

Gārsenes pagasta Gārsenes un Krauju ciemos tiek piedāvāta centralizēta ūdensapgāde..  

Ūdensapgādes pakalpojumus Gārsenes ciemā nodrošina pašvaldības SIA „Komunālie 
pakalpojumi”, bet Krauju ciemā – APNS. 

Ūdensapgādes avots Gārsenes ciemā ir 1983. g. būvētais un 5.8 m augstais ūdenstornis, 
kura darba tilpums ir 50 m3. Artēziskā urbuma dziļums ir 50 m. Maksimālā ūdenssūkņa 
ražība ir 10 m3/h. bet vidējais diennakts patēriņš – 40 m3. Pa cauruļvadiem, kuru 
kopgarums ir 7.3 km, ūdeni centralizēti saņem 322 abonenti 67 mājās. Gārsenes ciema 
ūdensapgādes sistēma ekspluatācijā nodota 1967. gadā, bet pēdējie rekonstrukcijas darbi 
tajā veikti 1988. g. Tā kā ūdensapgādes sistēma ir veidota pirms vairāk nekā 20 gadiem, tad 
ūdensvadi ir nolietojušies. Sākotnēji ūdensapgādes sistēma tika paredzēta mazākam 
lietotāju skaitam ar mazāku patēriņu, tāpēc vairākās vietās cauruļu diametrs nespēj 
nodrošināt vajadzīgā ūdens daudzuma piegādi.  

Problēmas rada arī pa novecojušajiem ūdensvadiem plūstošā ūdens kvalitāte - 
duļķainība un dzelzs saturs tajā pārsniedz normas.  

Ūdensapgādes tīkls Gārsenes ciemā aptver daudzstāvu dzīvojamās mājas, Līvānu tipa 
māju rajonu, bijušās kolhoza „Gārsene” saimniecības ēkas, Gārsenes pamatskolu un 
atsevišķas citas saimniecības ciema centrā. Ūdensvads ir izbūvēts arī uz Patērētāju 
biedrības veikalu ciema vēsturiskajā centrā.  

Krauju ciemā ūdensapgādes avots ir 1989. g. veidots artēziskais urbums 115 m. 
dziļumā.  Šobrīd ūdensapgādes sistēmas darbība Krauju ciemā ir apdraudēta, un tuvākajā 
laikā ir nepieciešama šīs sistēmas rekonstrukcija.  

12 gadu periodā ūdensapgādes sistēmai Gārsenes un Krauju ciemos ir nepieciešams 
veikt rekonstrukciju un daļēju nomaiņu.  

 
11.2. Kanalizācija 

Gārsenes pagasta Gārsenes un Krauju ciemos tiek piedāvāta centralizēta kanalizācija.  

Kanalizācijas pakalpojumus Gārsenes ciemā nodrošina pašvaldības SIA „Komunālie 
pakalpojumi”, bet Krauju ciemā – APNS. 

Sadzīves kanalizācijas sistēmas cauruļvadu garums Gārsenes ciemā ir 2.27 km, bet 
kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti 243 abonentiem. Lielākā daļa kanalizācijas vadu 
– 1.6 km, ir no keramikas, bet 0.67 km – no azbestbetona. Pēdējo reizi kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcija veikta 1988. g. Lietusūdens kanalizācijas tīkla kopgarums Gārsenes 
ciemā ir 0.27 km.  

Gārsenes ciema attīrīšanas iekārtas ekspluatācijā nodotas 1988. gadā. Kanalizācijas 
attīrīšana tiek nodrošināta ar „BIO 100” attīrīšanas iekārtām. Pēc tam notekūdeņi iziet caur 
trīs pakāpienu bioloģiskajiem dīķiem. Attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti uz Dienvidsusējas 
upi.  
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Kanalizācijas tīkls Gārsenes ciemā aptver daudzstāvu dzīvojamās mājas, Līvānu tipa 
māju rajonu, bijušās kolhoza „Gārsene” saimniecības ēkas, Gārsenes pamatskolu un 
atsevišķas citas saimniecības ciema centrā 

Krauju ciemā attīrīšanas iekārtas ir būvētas 1973. gadā. Šobrīd attīrīšanas iekārtas ir 
sliktā stāvoklī un to tālāka darbība ir apdraudēta.  

12 gadu periodā gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmām Gārsenes un Krauju 
ciemos ir nepieciešams veikt rekonstrukciju un daļēju nomaiņu.  

 
11.3. Siltumapgāde 

Pēdējos gados Gārsenes ciemā netiek veikta centralizēta siltumapgāde. Trijās 
daudzdzīvokļu mājās un pagasta padomes ēkā ir ar sauso kurināmo kurināmi centrālās 
apkures katli, bet pārējās sabiedriskajās iestādēs, mājās un dzīvokļos apkure tiek veikta 
individuāli.  
 
11.4. Elektroapgāde 
Pagasta teritoriju ar elektroenerģiju apgādā AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions 
Jēkabpils nodaļa. Pagasta teritorija ir elektrificēta – elektroapgāde ir nodrošināta visās 
apdzīvotajās vietās/saimniecībās. 
Pagasta elektrotīkls sastāv no 20 kV elektropārvades līnijām, kas sniedzas līdz lielākajām 
pagasta apdzīvotajām vietām, 20/0,4 kV transformatoriem un 0.4 kV elektropārvades 
līnijām, kas transformatorus savieno ar gala patērētājiem. 
12 gadu periodā AS „Sadales tīkls” neplāno elektroapgādes tīkla paplašināšanu, taču, 
gadījumā, ja būs pieprasījums pēc jaunu pieslēgumu veidošanas, tad tīkla paplašināšana ir 
iespējama. 
 
11.5. Sakaru sistēma 

Stacionāros telefona pakalpojumus Gārsenes pagastā piedāvā SIA Lattelekom. 
Pagasta teritorijā atrodas 3 centrāles – 2 Gārsenes ciemā un 1 Krauju ciemā. Telefona vadu 
tīkls Gārsenes un Krauju ciemos ir samērā blīvs, taču stacionārie sakari ārpus ciemu 
teritorijām ir pieejami tikai atsevišķās vietās.  

Mobilo sakaru pieejamība pagasta teritorijā ir samērā laba – pagastā atrodas divas 
LMT retranslācijas ierīces (uz Gārsenes un Krauju ūdenstorņiem) un lielākajā daļā pagasta 
teritorijas ir pieejami pietiekami kvalitatīvi mobilo sakaru operatora LMT pakalpojumi. 
Tele2 piedāvātie pakalpojumi pagastā pieejami sliktākā kvalitātē, taču uzņēmuma plānos 
ietilpst sakaru zonas uzlabošana.  

Interneta sakaru pakalpojumus pagasta teritorijā šobrīd piedāvā vienīgi SIA 
Lattelekom, taču tie ir nesamērīgi dārgi un kvalitātes ziņā atpaliek no Interneta sakaru 
piedāvājumiem citu Eiropas valstu lauku teritorijās.  

Vienīgais Interneta pakalpojumu nodrošinātājs pagasta teritorijā šobrīd ir SIA 
„Lattelekom”. Pašvaldības ēkas un Gārsenes pamatskolas datortīklu pieslēgums Internetam 
ir nodrošināts PVIS projekta ietvaros.  

Līdzīgi kā telefonsakari, arī internets ir pieejams tikai atsevišķās vietās ārpus 
Gārsenes un Krauju ciemiem. „Lattelekom” piedāvātā Interneta pieslēgumu kvalitāte nav 
pietiekami kvalitatīva, bet cenas ir nesamērīgi augstas.      

  

 



_______________GĀRSENES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008-2020______________ 
 

______________________________________________________________________ 
SIA ”Reģionālie projekti”, 2008 

42

11.6. Atkritumu saimniecība 

Saskaņā ar līgumu, atkritumu izvešanu pagastā centralizēti veic SIA „Gārsenes 
komunālie pakalpojumi” un atkritumi tiek deponēti pagasta izgāztuvē „Kabatas”. Šobrīd 
SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” veic atkritumu izvešanu 105 abonentiem. Līdz 
2006. gadam ir saņemta atļauja izgāztuvē deponēt 200 m3 atkritumu gadā. Reālais deponēto 
atkritumu apjoms ir nedaudz mazāks – 120 – 130 m3, ko izved SIA „Gārsenes komunālie 
pakalpojumi”, un privātpersonu izvestie atkritumi, kuru apjomu precīzi noteikt ir grūti.  

Izgāztuve, kuras platība ir 1.1 ha, atrodas uz privātas zemes – šī teritorija tiek nomāta 
no z/s „Airītes”. 

Centralizētu atkritumu izvešanu no Krauju ciema veic Aknīstes pašvaldības uzņēmums 
„Namu pārvalde” un atkritumi tiek deponēti Aknīstes pašvaldības izgāztuvē. 

Saskaņā ar ES direktīvām un Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2003. – 2012. 
g., laikā līdz 2009. g. ir jāslēdz vietējās atkritumu izgāztuves un atkritumu deponēšanai 
jāizveido reģionālie poligoni. Savukārt laikā no 2009. – 2012. gadam ir jāveic līdz tam 
laikam slēgto atkritumu izgāztuvju, t.sk. arī Gārsenes pagasta izgāztuves „Kabatas”, 
rekultivācija.   

Paredzams, ka jau tuvāko gadu laikā pagasta pašvaldībai būs jāmeklē citi risinājumi 
atkritumu izvešanai no Gārsenes ciema. Tā iemesls – pašvaldības SIA „Gārsenes 
komunālie pakalpojumi” rīcībā nav speciālas atkritumu izvešanas tehnikas, savukārt bez 
šādas tehnikas ar atkritumu izvešanu drīkst nodarboties tikai līdz 2006. gadam. 

 
 

11.7. Kapsētas 
 

Kapsētas ir apstādījumi ar īpašu mērķi un tās ir apdzīvotās vietas zaļās zonas daļa. 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kapsētu ierīkošana un uzturēšana ir viena no 
pašvaldību funkcijām. Pašvaldībām jāparedz, vai būs nepieciešama kapsētas paplašināšana 
tuvāko 12 gadu laikā, kā arī aizsargjoslas ap kapiem. 

Gārsenes pagastā atrodas trīs kapsētas – Gārsenes ev. - lut. draudzes kapsēta un tai 
līdzās esošā katoļu kapsēta, kuru kopējā platība ir 3 ha. Gārsenes ev. – lut draudzes kapsēta 
atrodas uz draudzes zemes Gārsenes ciema vēsturiskajā centrā. Šobrīd tā ir lielākā un 
vairākus gadu desmitus bija vienīgā kapsēta pagasta teritorijā. Kapsētā atrodas vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis – Gārsenes luterāņu baznīca, bet pie kapsētas – 19 gs. 
beigās būvētā kapliča. Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū līdzās esošajai kapsētai 
tika izveidota Gārsenes katoļu kapsēta. Tā kā abās kapsētās ir pietiekami daudz vietas 
apbedījumu veikšanai, tad tuvāko 12 gadu laikā to teritoriju paplašināšana netiek plānota.  

APNS kapsēta atrodas Gārsenes pagasta teritorijā, netālu no Krauju ciema. Tajā tiek 
apglabāti mirušie APNS pacienti. Kapsēta atrodas uz VAS „Latvijas Valsts meži” 
piederošas zemes. Šobrīd kapsētas platība ir 2.5 ha, bet tuvāko gadu laikā tās teritoriju 
nepieciešams paplašināt.  
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Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (avots - VZD)

1% 4%

87%

8%

aramzeme

augļu dārzi

pļavas

ganības

12. ZEMES IZMANTOŠANA UN ĪPAŠUMU STRUKTŪRA 
 

12.1. Zemes izmantošanas struktūra  
 
Praktiski visa pagasta LIZ – 2821 ha jeb 87 % no LIZ tiek izmantota kā aramzeme. 

Ievērojami mazākas platības – 248.2 ha jeb 8% pagasta LIZ teritorijas aizņem ganības. Vēl 
mazāku platību – 152.2 ha aizņem pļavas, bet augļu dārzu platība ir 24.3 ha. Lielākā daļa 
no pagasta LIZ – 2158 ha jeb 67 % tiek uzskatīta par meliorētu.  

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā plānojuma apstiprināto sadaļu „Nacionālās nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas” un Jēkabpils rajona teritorijas plānojumu četriem pagasta 
lauku masīviem pagasta dienvidos un austrumos ir piešķirts Nacionālās nozīmes LIZ 
statuss. Tas darīts ar mērķi, lai arī turpmāk nodrošinātu meliorēto un auglīgāko zemju 
izmantošanu lauksaimniecības vajadzībām. Nacionālās nozīmes LIZ platība Gārsenes 
pagastā ir 563.8 ha, jeb 17.5 % no pagasta LIZ platības. 

Galvenie LIZ apsaimniekotāji pagastā ir 17 reģistrētās z/s. Tā kā pagasta teritorijā 
atrodas lieli meliorētu lauku masīvi, tad galvenais LIZ izmantošanas veids ir graudaugu 
audzēšana. Līdzās tam, LIZ tiek izmantota arī lopkopībā, piemājas saimniecībās, 
augļudārzos u.c. lauksaimniecības nozarēs. 

Grafiks nr. 1.3.2. 

 

 

 

 

Viens no l/s attīstības rādītājiem ir zemnieku saņemtās subsīdijas. 2003. g Gārsenes 
pagasta lauksaimnieki subsīdiju veidā bija saņēmuši Ls 46 299. 27 Ls.  
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Subsīdijas pagasta lauksaimniekiem 2003. g. (avots - Viduslatvijas reģionālā LP)  
Tabula nr. 1.3.1. 
Piensaimniec
ības attīstībai 

Par gaļas 
jaunlopiem 

Tiešie 
maksājumi  
par sēj 
platībām 

Tehnikas 
modernizāc
ija 

Agro klimatisko 
apstākļu radītie 
zaudējumi 

Citi 
maksāj
umi 

KOPĀ 

1710.50 570.00 15945.45 735.17 15070.38 12267.7
7 

46,299.2
7 

 
 

12.2. Meliorācija un zemes vērtība  

Meliorācijas būves Gārsenes pagastā (avots -  Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas 
reģionālās lauksaimniecības pārvalde): 

 

Ūdensnotekas Kontūrgrāvji Susinātājgrāvji Drenāža Valsts nozīmes 
ūdensnotekas 

30369 m 31006 m 2744 m 138279 m 9830 m 

 

Pēdējos gados gan ūdensnotekas, gan kontūrgrāvji un susinātājgrāvji ne visās vietās 
tiek uzturēti kārtībā un vairākās vietās ir aizsērējuši. Tāpat grāvju sistēmas darbību traucē 
bebru aizsprosti uz tiem. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās 
lauksaimniecības pārvaldes sniegto informāciju,  remontdarbi nepieciešami koplietošanas 
ūdensnotekām 4.8 km garumā (šīs notekas „pārsedz” meliorēto zemju teritorijas 184.7 ha 
platībā.)   

 
Gārsenes pagastā atrodas sekojoši ģeodēziskie punkti: 
Nosaukums Klase X (m) Y (m) Adrese Augstums 

v.j.l. 
220 G3 218051,05 609382,773 Gārsenes pagasts  
221 G3 219792,24 612939,325 Gārsenes pagasts  
222 G3 217715,76 612841,375 Gārsenes pagasts  
223 G3 220437,84 610980,774 Gārsenes pagasts  
224 G3 221035,04 611993,673 Gārsenes pagasts  
225 G3 216758,65 613617,523 Gārsenes pagasts  
1 G3 218534,34 611512,446 Gārsenes pagasts  
2 G3 219383,72 612643,742 Gārsenes pagasts  
Bajāri T1 217098,57 606485,904 Gārsenes pagasts 126 + 
Kalniņi T1 220003,06 611317,266 Gārsenes pagasts 124,2 + 
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13. Riska teritorijas un objekti 
 
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība 
 
Gārsenes pagastā nav valsts aizsardzības teritoriju un objektu. 
 Civilās aizsardzības pasākumu mērķis ir aizsargāt pagasta iedzīvotājus ārkārtējās 
situācijas gadījumā, ko var izraisīt avārijas, dabas un tehnogēnās katastrofas, liela apjoma 
ugunsgrēki, epidēmijas, sevišķi bīstamo lipīgo slimību uzliesmojumi vai liela dzīvnieku 
skaita saslimšanas gadījumi, sabiedrisko nekārtību vai terorisma radīti postoši apstākļi, kuri 
apdraud iedzīvotājus un apkārtējo vidi,. 
 
 Gārsenes pagastā nav bīstamu civilās aizsardzības objektu, kuru darbība saistīta ar 
ķīmisko, radioaktīvu, sprādzienbīstamu, bioloģiski aktīvu u.c. bīstamu vielu izmantošanu 
vai uzglabāšanu. 
Objektu, kurā šādas vielas uzglabātas laikā līdz kolhozu sistēmas sabrukšanai – agrāko 
DUS teritoriju Gārsenes ciemā, pagasta teritorijas plānojumā ir noteikts kā rekultivējamais 
objekts. 
 
 Gārsenes pagastā nav konstatēti riska objekti, kuri var izraisīt būtisku ķīmisko vai 
bioloģisko piesārņojumu, taču ir vairāki objekti, kuri rada vai potenciāli var radīt lielu 
mehānisko piesārņojumu un degradēt ainavu. Šie objekti – agrākās fermas Gārsenes ciema 
centrā un Silā, kā arī nepabeigto fermu starp Jaunmužu un Rūdupi Gārsenes pagasta 
teritorijas plānojumā ir noteikti par riska objektiem. 
 
 Gārsenes pagastā nav teritoriju, kuras būtu uzskatāmas par riska vai būvniecībai 
nelabvēlīgām teritorijām plūdu vai citu ģeoloģisku iemeslu dēļ. 
Pie riska teritorijām ir arī: 

• Liela apjoma purvu un mežu ugunsgrēki (Baltmuižas purva teritorija un apkārtne); 
• Avārijas uz autoceļiem (P73 Vecumnieki – Nereta – Subate un citiem) 
 Pastāv risks, ka avārijās var tikt iesaistīti arī tādi transporta līdzekļi, kuri veic 
 pasažieru un bīstamu kravu pārvadājumus); 
• Ugunsgrēki ēkās, kurās uzturas daudz cilvēku (kultūras nams, pagasta padome, 

Gārsenes pamatskola) Īpaši jāatzīmē kā riska objekts ir APNS - Krauju ciemā. 
 
Gārsenes pagastam ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns, kā arī iedzīvotāju apziņošanas 
sistēma ugunsgrēku gadījumā. Pagastā darbojas brīvprātīgā ugunsdzēsēju brigāde, ciemos 
ir arī 1-2 (katrā) ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsēju vajadzībām. 
 
Mežu ugunsbīstamība ir atkarīga no meža augšanas apstākļu tipa, meža vecuma, koku 
sugas, zemsegas, paaugas, pameža un pielūžņojuma.  
 
Visugunsnedrošākās ir visas skujkoku jaunaudzes un priežu audzes sila augšanas apstākļos, 
priežu audzes mētrājā un priežu un lapu koku audzes sila augšanas apstākļu tipos. 
Gārsenes pagastā šo ugunsbīstamību vēl pastiprina purvu teritorijas, īpaši ap Baltmuižas 
purvu, kur daļā teritorijas notiek arī kūdras ieguve. Kā riska faktors jāmin arī neapzinīgi 
ogotāji un sēņotāji, kā arī sauss un karsts laiks, kas pastiprina šo ugunsbīstamības faktoru. 
 
Riska teritorijas un objekti attēloti grafiskajā attēlā Nr.4 „Vides riska objekti” 
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14. KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 
Gārsenes pagasta teritorijā atrodas sekojoši valsts un vietējās nozīmes kultūras 

pieminekļi (skatīt pielikumā Attēlu Nr. 8 „Rekreācija, tūrisms un kultūrvēsturiskie 
objekti”): 

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi: 
 Krastu apmetne pie Krastiem, Nr.903. 

 
Krastu apmetne atrodas Vecmuižas ezera krastā. Tā ir senākā pagaidām atklātā 

apdzīvotā vieta Gārsenes pagastā – arheoloģiskie izrakumi liecina, ka cilvēki tur dzīvojuši 
jau otrajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. 
 
Vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi: 

 Kurmišķu pilskalns. Pie bij. Kurmišķiem Lāčupītes krastā. Nr. 901; 

 Rancānu senkapi. Pie bij. Rancāniem. Nr. 902; 

Kurmišķu pilskalns atrodas Gārsenes pagasta dienvidaustrumu daļā, netālu no par 
Lāčupīti sauktā Latvijas - Lietuvas robežu iezīmējošā grāvja. Pēdējos gadu desmitos 
pilskalns ir apaudzis ar mežu un tā pievedceļi ir grūti caurejami. 

Rancānu senkapi atrodas autoceļa Gārsene – Vilkupe malā, pie bijušajām Rancānu 
mājām netālu no Gārsenes ciema robežas.  

 
Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi: 

 Gārsenes muižas dzīvojamā ēka (Gārsenes pils); 
 Gārsenes luterāņu baznīca. Būvēta 1905. – 06. g.; 
 Gārsenes kapliča. Būvēta 19 gs. beigās, pie Gārsenes luterāņu kapsētas; 
 3 arkveida tiltiņi. 

Gārsenes pils baronu Budbergu dzimtas vajadzībām celta laikā no 1956. – 1960. g., 
neogotikas stilā. Reizē ar pils celtniecību veidojās muižas apbūves ansamblis, pils parks un 
pastaigu takas.  

Pēc Latvijas valsts izveidošanas pils tika nacionalizēta un 1922. g. nonāca 
pašvaldības īpašumā. Sākotnēji pils telpas tika izīrētas dažādām kooperatīvajām 
sabiedrībām un biedrībām. 1939. g. tika uzsākta pils rekonstrukcija un piemērošana skolas 
vajadzībām. Pārbūves laikā cieta pils arhitektonika – lai iegūtu vairāk mācību telpu, tika 
nojauktas vītņveida kāpnes no pirmā uz otro stāvu. Tika nojaukta arī fasāde ar balkonu pils 
priekšā.  

Gārsenes pilī atrodas valsts nozīmes mākslas piemineklis – Holandes podiņkrāsns.   

Šobrīd pilī, kas ir viens no ievērojamākajiem tūrisma objektiem ne tikai Gārsenes 
pagastā, bet visā Sēlijā, atrodas Gārsenes pamatskola, Gārsenes novadpētniecības muzejs 
un Gārsenes TIC. 1997. g. pilij piešķirts Eiropas kultūras mantojuma karogs.  

Gārsenes luterāņu baznīca būvēta 1905. – 06. g., agrākās baznīcas vietā. Baznīca celta 
neoromānikas stilā (arhitekts – E. Kupfers). Baznīcā atrodas valsts nozīmes mākslas un 
kultūras pieminekļi – divas vitrāžas ar baronu ģimenes heraldiku un E.F.Valkera firmas 
ērģeles. Baznīcai Eiropas kultūras mantojuma karogs piešķirts 1999. gadā.  

Baznīca atrodas Gārsenes ev. – lut. draudzes īpašumā. Tajā notiek luterāņu un katoļu 
dievkalpojumi un atsevišķi citi garīga rakstura pasākumi. Gārsenes pagasta pašvaldība ar 
projektu palīdzību cer rast līdzekļus baznīcas remontdarbiem. 
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Gārsenes kapliča kā barona Budberga piemiņas velte pāragri mirušajai sievai 
baronesei Vorsai – Budbergai celta 1904. – 1906. g., klasicisma stilā. Padomju gados 
kapliča vairākkārt cietusi no demolēšanas. Šobrīd tā ir sakopta, taču tās atjaunošanai 
nepieciešami lielāki kapitālieguldījumi.  
 
Valsts nozīmes mākslas pieminekļi: 

 Ērģeles Gārsenes ev.- lut. baznīcā (1906), Valkera firmas, Nr.3385; 

 Vitrāžas (2) Gārsenes ev.- lut.baznīcā (1904), Nr.3387; 

 Krāsns Gārsenes muižas pilī - tagad – pamatskola, Nr.3388. 

Autoceļa mūra tilts Gārsenes ciemā ir iekļauts Industriālo pieminekļu saraksta projektā 
un šī projekta apstiprināšanas gadījumā iegūs kultūras pieminekļa statusu.  

 
Vietējās (pagasta) nozīmes kultūras pieminekļi 
 

Ar mērķi nodrošināt 19. – 20. gs. kultūrvēstures un kultūrvides saglabāšanu, Gārsenes 
pagasta pašvaldība (2002. g. 17. aprīļa lēmums Nr. 4.) ir izveidojusi vietējās (pagasta) 
nozīmes aizsargājamo un īpaši kopjamo kultūrvēstures objektu „Gārsenes vēsturiskais 
centrs”, kurā iekļauta praktiski visa Gārsenes ciema teritorija - sekojošas būves vai to 
paliekas, fizisko un juridisko personu īpašumi, dzīvojamās mājas un saimnieciskie objekti: 
 

 Pils (muiža un tās apbūve); 
 Pagasta administratīvais centrs; 
 Bijusī kučiera māja „Burtnieki”; 
 Dzirnavu komplekss (HES); 
 Bijusī dārznieka māja „Gāršas”; 
 Dzīvojamā māja „Lejasgāršas”; 
 „Kalnagāršas”; 
 Dzīvojamā māja „Eglītes”; 
 Dzīvojamā māja „Strautiņi”; 
 Dzīvojamā māja „Ziediņi”; 
 Kokzāģētava; 
 Bijusī naftas bāze; 
 Bijusī ferma; 
 Baznīcas un kapličas komplekss; 
 Vecais pagasta nams (veikals); 
 Magazīnas klēts paliekas; 
 Bijusī krejotava; 
 Bijusī baznīcas māja „Mierlauki”; 
 Vecā smēde „Upmaļi”; 
 Minerālmēslu noliktava. 

 

Kā redzams sarakstā, kultūrvēstures objektā „Gārsenes vēsturiskais centrs” iekļauta visa 
Gārsenes muižas apbūve un Gārsenes vēsturiskais centrs ap agrāko pagasta padomes ēku.  

Ar šo pašu lēmumu ir noteiktas arī vēsturiskajam centram piegulošās teritorijas, uz 
kurām tiek attiecināts vietējās nozīmes aizsargājamā un īpaši kopjamā objekta nolikums: 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Arāji”, „Akācijas 2”, „Aronijas” un 
„Dimanti”; 
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 Līvānu māju komplekss; 

 Bijušā kolhoza „Gārsene” saimnieciskais centrs (mehāniskās darbnīcas, angārs, 
kartupeļu noliktava, graudu kalte, katlu māja). 

 Dzīvojamās mājas „Vētras”, „Zemzarīši”, „Akmeņāres”, „Tēraudi”, 
„Galdnieki”, „Norieši”, „Akācijas I”, „Pūpolas”, „Uzvaras”, „Rasiņas”, 
„Vāveres”, „Raiņi”, „Blaumaņi”. 

Gārsenes pagasta teritorijā atrodas arī vairāki objekti, kuri ir iekļauti kultūras 
pieminekļu projekta sarakstā. Vietējās nozīmes Mākslas pieminekļu projekta sarakstā 
iekļauti sekojoši objekti Gārsenes ev. – lut. baznīcā: 

 4 durvju komplekti (20. gs. sākums); 

 3 krēsli (1906. g.); 

 Vēja rādītājs (1792. g.); 

 Krusts (20. gs. sākums); 

 Piemiņas plāksne baronam fon Budbergam (1834. g.); 

 Kauss un patīne (1859. g.); 

 Mācītāja kancele (1906. g.); 

 Altāris (1906. g.); 

 35 baznīcēnu soli (1906. g.); 

 Ērģeļu prospekts (1906. g.); 

 Zvans (1906. g.); 

 Vēja rādītājs (1906. g.); 

 Lustra (19. gs. beigas/20 gs. sāk.) 

Līdzās objektiem, kuri tiek aizsargāti ar valsts vai pašvaldības lēmumiem, valsts vai 
pašvaldības lēmumiem, Gārsenes pagasta teritorijā atrodas arī vairāki šādā veidā 
neaizsargāti kultūrvēstures objekti. Ievērojamākais no tiem – vecā Gārsenes skolas ēka 
Kraujās, kura atrodas pašreizējā APNS teritorijā.  

Informāciju par aizsargjoslām ap kultūrvēstures pieminekļiem un to 
apsaimniekošanas noteikumiem skatīt teritorijas plānojuma sadaļā „Plānotā un atļautā 
teritorijas izmantošana”! 

Par objektiem, kuri atrasti zemē, virs zemes, ūdenī, senās celtnēs vai to daļās un 
atliekās un kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras 
vērtība, atradējam 10 dienu laikā jāpaziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijai 

Jaunatklātie objekti, kam ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda 
kultūras vērtība, neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas, līdz jautājuma izlemšanai par šo 
objektu iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet ne ilgāk kā sešus 
mēnešus no dienas, kad par to ticis informēts objekta īpašnieks, atrodas valsts aizsardzībā. 

 

 



_______________GĀRSENES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008-2020______________ 
 

______________________________________________________________________ 
SIA ”Reģionālie projekti”, 2008 

49

15. TŪRISMA UN REKREĀCIJAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 
 

Gārsenes pagasta ģeogrāfiskais novietojums un ainaviskā daudzveidība ir nozīmīgs 
potenciāls tūrisma nozares attīstībai. Pagasts ir bagāts ar interesantiem kultūrvēsturiskiem 
un dabas objektiem.  
Darbojas informācijas punkts, kurš atrodas Gārsenes pilī. Turpat var arī tūristi izmantot 
viesmīlīgās dienesta viesnīcas telpas un palikt pa nakti, kā arī izstaigāt Dabas parka 
„Gārsene „ interesantās takas. Turpat dabas parkā ir arī apskates vērti dižkoki. 

             Gārsenes pils     Taka dabas parkā „Gārsene”   
 

 
Dienvidsusējas gleznainā ainava parkā  Dižakmens dabas parkā „Gārsene” 
 
Arī nākotnē Gārsenes pagasts plāno attīstīt dabas parka „Gārsene” teritoriju, piedāvājot 
jaunas un interesantas atpūtas idejas.  
 
Kā rekreācijas teritorija tiek izdalīta Vecmuižas ezers, kur plānots sakārtot apkārtni, lai var 
atpūsties gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. 
 

Skatīt pielikumā Attēlu Nr.8 „Rekreācija, tūrisms un kultūrvēsturiskie objekti” 
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III Gārsenes pagasta teritorijas attīstības vadlīnijas 
 

16. CITU ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU VADLĪNIJAS 
16.1. Zemgales reģiona attīstības plānošanas dokumenti 

 
Zemgales plānošanas reģionam ir izstrādāti vairāki attīstības plānošanas dokumenti, 

kas izvērtēti un ņemti vērā, izstrādājot Gārsenes pagasta teritorijas plānojumu. Tie ir 
„Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.g.-2026.g.”(Apstiprināts ar 
ZPRAP 16.10.2007. sēdes Nr.11 lēmumu Nr.131), “Zemgales plānošanas reģiona attīstības 
stratēģijas 2003 – 2010”, pamatnostādnes un saistošās vadlīnijas (izstrādāta 2003.gadā), 
Zemgales reģiona nozaru attīstības koncepcijas: „Zemgales plānošanas reģiona izglītības 
attīstības koncepcija”, „Zemgales kultūras attīstības koncepcija”, „Zemgales 
uzņēmējdarbības attīstības koncepcija”, „Lauku (lauksaimniecības sadaļas) attīstība 
Zemgales reģionā”, „Zemgales tūrisma attīstības koncepcija”, „Zemgales sociālās 
palīdzības attīstības koncepcija”, „Zemgales veselības aprūpes attīstības koncepcija”, 
„Vadlīnijas rajonu un vietējām pašvaldībām attīstības programmu un teritorijas plānojumu 
izstrādei”, ”Zemgales inovatīvās attīstības plāns” un citi ar Zemgales reģiona attīstību 
saistīti projekti. 
 Gārsenes pagasta teritorijas plānojumā ir iestrādātas Zemgales reģiona plānošanas 
vadlīnijas un pamatnostādnes. 
 Zemgales reģiona plānojumā tiek paredzēts attīstīt pagastam tuvāko pilsētu – 
Aknīsti kā vietējas nozīmes centru ar atbilstošiem pakalpojumiem, savukārt Gārsenes un 
krauju ciemus attīstīt kā Pirmā līmeņa centrus ar atbilstošiem pakalpojumiem un 
infrastruktūru. 
Gārsenes un Krauju ciema nākotnes raksturojums ir sekojošs: 
- Attīstīta amatniecība, tūrisms, lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, 
pakalpojumi, kas saistīti ar tūrisma, amatniecības, lauksaimniecības produktu pārstrādes 
attīstību. 
Abi ciemi tiek atzīmēti kā izglītības, kultūras un sporta attīstības pirmā līmeņa centrs. Kā 
arī tūrisma un novadpētniecības centrs Zemgales reģionā. 
Kā uzlabojamie kritēriji tiek minēti: 
- Izglītības, kultūras un sporta infrastruktūras attīstība, cilvēkresursu attīstība.  
- Tūrisma infrastruktūra un pakalpojumi; 
- Ceļu infrastruktūra; 
- Analogie telefonsakari, internets 
 
16.2. Jēkabpils rajona attīstības plānošanas dokumenti    
 Izstrādājot Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma papildināto redakciju tika ņemts 
vērā Jēkabpils rajona teritorijas plānojums, tā vadlīnijas vietējiem plānojumiem.  
 Gan tekstuālajā materiālā, gan kartogrāfiskajā materiālā tiek uzrādītas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, norādītas robežas, aizsargjoslas un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos atrunātas iespējamās darbības. 
 Gārsenes pagasta teritorijas plānojumā tiek uzrādītas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas, to izmantošana un aprobežojumi atbilstoši spēkā esošajai 
likumdošanai. 
 Rajona plānojums ciema statusu paredz divām apdzīvotajām vietām – Gārsenei un 
Kraujām. Abiem ciemiem ir noteikts lauku centra statuss, noteiktas robežas. 
 Jēkabpils rajona teritorijas plānojumā par ugunsbīstamības riska objektu noteikta 
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca. 
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16.3. Pagasta attīstības plānošanas dokumenti 
Plānojuma izstrādes gaitā ievēroti 1998.gadā pieņemtajā Gārsenes pagasta Sociāli 
Ekonomiskās attīstības programmā noteiktie attīstības virzieni un valsts iestāžu izvirzītie 
nosacījumi plānojuma izstrādei. 
 
 

17. KOPĒJĀ TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 
 

17.1. Potenciālie attīstības virzieni un teritorijas 
Gārsenes pagasta ekonomiskās attīstības programma nosaka pagasta galvenos attīstības 
virzienus: tūrisma attīstību, lauksaimniecības attīstību, tirdzniecības un pakalpojumu 
attīstību.  
 
Tūrisma attīstība tiks balstīta balstoties uz kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma bāzes, 
respektējot, saglabājot un attīstot esošās vērtības. Veidojot jaunus tūrisma projektus un 
piedāvājumus, naktsmītnes un viesu mājas. 
 
Lauksaimniecība, kā galvenā lauku ekonomiskā bāze un dzīvesveids, tiks attīstīta vairākos 
virzienos: 

• Izmantot nacionālas nozīmes lauksiamniecības zemes, neļaut to sadalījumu un 
transformāciju citos zemes izmantošanas veidos; 

• Intensifikācija un specializācija. 
• Daudzveidošana, radot alternatīvus darbības veidus un lauksaimniecības 

palīgnozares, attīstot mežsaimniecību, amatniecību, lauku tūrismu. 
• Ekstensifikācija, ekoloģiski tīras produkcijas ražošana, saglabājot tradicionālo 

kultūrainavu un lauku dzīves veidu. 
 
 
Pagasta atsevišķu teritoriju izvietojums un to savstarpējā saikne ir pamats līdzsvarotai 
pagasta telpiskajai attīstībai. Teritorijas plānojums apskata vairākus savstarpēji cieši 
saistītus aspektus: 

• Apdzīvojumu un tā attīstību, 
• Transporta infrastruktūru, sasniedzamību, 
• Dabas vides un lauku teritoriju attīstību. 

 
17.2. Plānojuma koncepcija 
Gārsenes pagasta teritorijas plānojuma struktūra ir veidota, lai dotu pašvaldībai jaunas 
attīstības iespējas, nodrošinātu tās atsevišķo teritoriju pilnvērtīgu funkcionēšanu, 
inženiertehnisko un transporta nodrošinājumu, tajā pat laikā saglabājot dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības, vides aizsardzības prasības. 
 
Lai pagasta teritorija attīstītos, teritorijas plānojums nosaka telpiskās attīstības galvenās 
vadlīnijas un principus: 

 
(1) Apbūve tiks koncentrēta jau esošā ciema teritorijās, tiek noteiktas ciema robežas, kā 

arī  maksimāli izmantojot esošos inženiertīklus un attīstot pakalpojumus; 
(2) Netiks plānotas jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas ārpus ciemu robežām; 
(3) Tiks saglabātas, revitalizētas un attīstītas esošās darījumu teritorijas; 
(4) Tiks saglabāts un attīstīts pagasta iekšējo ceļu tīkls. 
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(5) Maksimāli tiks saglabātas vērtīgās nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, 
paredzot tajās daudzveidīgus alternatīvus nodarbes veidus; 

(6) Maksimāli tiks saglabātas neapbūvētās un neskartās dabas teritorijas, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kultūras, vēstures un dabas pieminekļi; 

 
 

18. TERITORIJAS ARHITEKTONISKI TELPISKĀ UZBŪVE UN IZMANTOŠANA  
 

18.1. Apdzīvojuma struktūra 
Teritorijas plānojums paredz attīstīt un stiprināt pagasta apdzīvoto vietu Gārsenes ciemu, 
koncentrējot tur gan dzīvojamo apbūvi, gan pakalpojumus un darījumus. 
Teritorijas plānojumā tiek noteikta šī ciema robeža. 
Tiek noteiktas Kraujas ciema robežas, nosakot šo ciemu ar īpašu statusu, ņemot vērā, ka tur 
atrodas APNS, tāpēc tiek rezervētas vēl papildus teritorijas, kuras būtu nepieciešamas, lai 
nodrošinātu APNS vajadzības (kapsētas paplašināšana u.c.) 

  
18.2. Transports 
 
Esošais iekšējais pagasta ceļu tīkls pārsvarā ir smilts – grants klājuma, kas sagādā 
problēmas vietējiem iedzīvotājiem tieši karstā, sausā vasarā, palielinās putekļu daudzums, 
kas rada diskomfortu. Plānojums paredz, ka ar laiku tiks uzlabots šis ceļu klājums. 
Plānojumā tiek rezervēta teritorija nākotnē iespējamam Aknīstes apvedceļam. 
 
 
18.3. Inženierinfrastruktūra 

ELEKTROAPGĀDE 
Gārsenes pagastā nodrošinājums ar elektroapgādi ir pietiekošs, tuvā nākotnē netiek 
plānotas lielas jaunas apbūves teritorijas, līdz ar to jaunu līniju izbūve nav nepieciešama. 

ŪDENSAPGĀDE 
Teritorijas plānojums paredz rekonstruēt centralizētās ūdensapgādes sistēmas  gan Gārsenē, 
gan Kraujās. Realizējot ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu, pēc rekonstrukcijas abu 
ciemu ūdensapgādes sistēmas ļaus nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni arī nākotnē 
plānotās apbūves teritorijās. 

 
KANALIZĀCIJA 

Gārsenē un Krauju ciemā ir jānodrošina visu mājsaimniecību pieslēgums centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai. Teritorijas plānojums neparedz rezervēt teritorijas, bet tiek atzīmēts 
atbilstošs zonējums, kas ļautu paplašināt un veikt nepieciešamos darbus. Precīzu NAI 
atrašanās vietu būs iespējams noteikt, veicot priekšizpētes projektu un vienojoties ar zemes 
īpašniekiem.  
 

SAKARU  TĪKLI 
Gārsenes pagasta skaru iespējas būtiski uzlabos pāreja uz ciparu tīklu. SIA „Lattelekom” 
plāno pieslēgt ciparu tīklam, izmantojot bezvadu tehnoloģiju (CDMA).  
 
18.4. Dabas teritorijas 

 
 Dabas teritorijas, to saglabātība un pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem 
dzīves vides augstas kvalitātes rādītājiem. Dienvidsusēja un lieliskās ainavas ir tās vērtības 
un piesaistošais faktors, kas padara Gārsenes pagastu īpaši pievilcīgu gan tūristiem, gan 
iedzīvotājiem. 
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 Teritorijas plānojums paredz maksimāli saglabāt esošās dabas pamatnes teritorijas. 
Dabas pamatnes teritorijas ietver dabas teritorijas, tai skaitā arī visus dabas liegumu: 
ūdeņus, mežus, koku pudurus un birzes, palienes un dabīgās pļavas, apstādījumus, 
pludmales, upju gravas. Katrai no šīm teritorijai ir savi specifiski nosacījumi, tādēļ atkarībā 
no ekoloģiskajiem apstākļiem, vides aizsardzības prasībām un teritorijas apsaimniekošanas 
noteikumiem, katrā konkrētā gadījumā atļauto izmantošanu un īpašus noteikumus ir 
jānosaka šo teritoriju detālplānojumos. 
  Apbūve šajās teritorijās pieļaujama tikai tad, ja tā nepieciešama atļautās 
izmantošanas nodrošināšanai.  

Tiek noteiktas un saglabātas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas. 
 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu reglamentē gan vispārējie, gan 
individuālie šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības 
plāni. 
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19. TERITORIJAS PLĀNOTĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA (ZONĒJUMS) 
 
Gārsenes pagasta teritorija ir iedalīta zonās un apakšzonās, kas grafiski attēlotas kartē 
“Plānotā atļautā teritorijas izmantošana“ (izstrādāts uz VZD vienkāršotās topogrāfiskās 
kartes pamata M 1:10 000.  
To izmantošanas noteikumi ir detalizēti aprakstīti Gārsenes pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos. 

 
Ar Gārsenes pagasta teritorijas plānojumu tiek noteiktas šādas teritorijas:  

 Izbūves teritorijas 
 

Apzīmējums Krāsa 

1. Mežsaimniecības teritorijas M 

2. Dabas pamatnes teritorijas   
2.1.  Ūdeņi  ZŪ 

2.2. Purvu teritorijas ZP 

2.3. Parku un apstādījumu teritorijas ZPa 

2.4. Dabīgās pļavas ZPļ 

3. Tūrisma un rekreācijas teritorijas A 

4. Lauksaimniecības teritorijas  L 

4.1. Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas LN 

 Apbūves teritorijas   
5. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas  DzS 

6. Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas  JDzD 

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas  DzD 

8. Sabiedrisko iestāžu teritorijas  S1 

  S2 

9. Jauktas sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas JSD 

 Ražošanas un tehnisko objektu teritorijas   
10. Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas  JRD 

10.1. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas JRDk 

11. Saimnieciskās apbūves teritorijas  T 

11.1. Kapsētu teritorijas Tk 

15. Līnijbūvju teritorijas  LT 
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19.1. Dabas pamatnes teritorijas 
 

DIENVIDSUSĒJA 
Teritorijas plānojums paredz Dienvidsusējas izmantošanu tūrismam un rekreācijai, esošās 
dabas takas un atpūtas vietas. 

VECMUIŽAS EZERS 
Vecmuižas ezers ir ļoti gleznains un nozīmīgs ainavas elements. Ja ezers tiktu sakopts un 
labiekārtots, šeit varētu ierīkot peldvietas un tam būtu nozīmīga loma rekreācija un tūrismā.  
Teritorijas plānojumā Vecmuižas ezers un tā apkārtne tiek attēlota kā potenciālais tūrisma 
attīstības areāls, kurš varētu kalpot kā vietējo un tūristu atpūtas vieta. 
 
19.2. Mežsaimniecības teritorijas 
Teritorijas plānojums paredz maksimāli saglabāt visas mežu teritorijas. Meži pārsvarā 
paredzēti apsaimniekošanai, izņemot aizsargājamās teritorijas, kurās noteikts īpašs režīms. 
Teritorijas plānojums neparedz mežu transformēšanu citos izmantošanas veidos.  

 
19.3. Lauksaimniecības teritorijas 
Saskaņā ar VZD informāciju, Gārsenes pagastā tādas lauksaimniecības zemes, kas atbilstu 
nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju kritērijiem: ar zemes vērtību virs 50 ballēm un 
nogabalu vienlaidus platību virs 50 ha, tās tiek uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā, aprakstītas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 
Lauksaimniecības zemes ir viens no Gārsenes pagasta svarīgākajiem resursiem, kas 
saglabājams pagasta teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Lai daudzveidotu lauksaimnieciskās 
darbības iespējas un piemērotu arī alternatīvus nodarbes veidus, Gārsenes pagasta 
plānojumā lauksaimniecības zemes ir iedalītas: lauksaimniecības teritorijas un nacionālas 
nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Teritoriju izmantošanas noteikumi atrunāti teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos. 
 
Ievērojot zemes reformas gaitā izveidojušos sadrumstaloto zemes īpašumu struktūru un 
pagasta attīstības iespējas, teritorijas plānojums paredz daudzveidīgu lauku saimniecību 
attīstību gan ar dažādu specializāciju, gan papildus ražošanas nozaru attīstību šajās 
teritorijās. 
Lauksaimniecības zemēs ir pieļaujama zemes gabalu sadalīšana, nosakot jaunveidojamiem 
zemes gabaliem minimālo platību 2 ha. Šajās teritorijās nav atļauta ģimenes dārziņu un 
individuālo mazdārziņu ierīkošana.  

 
19.4. Savrupmāju dzīvojamās teritorijas 
Savrupmāju dzīvojamā apbūve (ar zemes gabala platību no 1200 līdz 2500 m2) ir 
izveidojusies galvenokārt Gārsenē un Kraujās. Arī turpmāk teritorijas plānojums paredz 
attīstīt savrupmāju dzīvojamo apbūvi tikai šajos ciemos un vēl dažās atsevišķās teritorijās, 
kur iespējams nodrošināt pieslēgumu centralizētiem inženiertīkliem. 
Ārpus esošajām apdzīvotajām vietām savrupmāju dzīvojamā apbūve netiek plānota. 
 
 
19.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas  
Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo apbūvi Gārsenē un 
Krauju ciemā. Jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas netiek plānotas. Ir 
jāveic šo teritoriju revitalizācija un rekonstrukcija, paredzot centralizētu visu inženiertīklu 
nodrošinājumu un labiekārtojumu atbilstoši mūsdienu prasībām.  
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19.6. Sabiedrisko iestāžu teritorijas  
Teritorijas plānojums neparedz jaunu sabiedrisko iestāžu teritoriju veidošanu, jo pašlaik 
nodrošinājums ir pietiekošs. Ja radīsies pieprasījums vai nepieciešamība, pastāv iespēja 
izmantot plānotās jauktās dzīvojamās un darījuma iestāžu teritorijas vai jauktās dzīvojamās 
un sabiedrisko iestāžu teritorijas. 
Ar atsevišķu zonējumu S2 tiek uzrādīts Kraujas ciems, kas atbilstoši prasībām tiek noteikts 
kā sabiedrisko iestāžu teritorija ar īpašu statusu, lai nodrošinātu Aknīstes 
psihoneiroloģiskās slimnīcas darbību (APNS). 

 
19.7. Jauktas dzīvojamās un darījuma iestāžu teritorijas  
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus un elastīgāk pielāgotos 
mainīgajai zemes tirgus situācijai, teritorijas plānojums paredz veidot arī jauktas dzīvojamo 
un darījuma iestāžu teritorijas Gārsenes ciemā. Vajadzības gadījumā būs iespēja attīstīt 
uzņēmējdarbību, pakalpojumus un tas dos iespējas iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus 
dzīves vietas tiešā tuvumā un dažādot nodarbinātības iespējas. 

 
19.8. Jauktas sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas (JSD) 
Šis zonējums ļaus Gārsenes pagastā izveidot vajadzības gadījumā papildus 
darījuma/pakalpojuma objektus. Pamatā tās jau ir esošas teritorijas, jauni iesniegumi par 
darbību uzsākšanu nav saņemti. 
 
19.9. Jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorijas 
Teritorijas plānojums neparedz veidot jaunas jauktas ražošanas un darījumu iestāžu 
teritorijas. 
Zonējuma ietvaros tiek uzrādīts arī karjers, kura izmantošana tiek aprakstīta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos. 
 
19.10. Saimnieciskās apbūves teritorijas (tajā skaitā kapsētas) 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošās komunālas un tehniskās apbūves teritorijas, kā 
arī veidot jaunas. Rezervēta teritorija kapsētas paplašināšanai Krauju ciemā, kas iekļaujas 
zonējumā APNS darbības nodrošināšanas areālā.  
 
Teritorijas plānojums paredz rekultivēt jau slēgto atkritumu izgāztuvi. 
 
Pagastā nav bijušas kritušo mājdzīvnieku kapsētas, un tādas arī netiek plānotas. Visi 
kritušie mājdzīvnieki tiek izvesti sadedzināšanai uz tuvākiem punktiem citu pašvaldību 
teritorijās. 
 
19.11. Līnijbūvju teritorijas  

CEĻI 
Gārsenes pagasta plānojums paredz rezervēt teritoriju Aknīstes pilsētas apvedceļa izbūvei. 
Plānots, ka apvedceļu būvēs uz jau esošā valsts autoceļa, notiks vecā ceļa rekonstrukcija. 

 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt un uzlabot pagasta iekšējo ceļu tīklu, lai nodrošinātu 
visu teritoriju savstarpējo sasaisti un līdzvērtīgu zemes īpašumu sasniedzamību, tādējādi 
garantējot drošu un ērtu satiksmi un pieslēgumus valsts galvenajiem autoceļiem.  
 
Teritorijas plānojums iezīmē pagasta iekšējo ceļu un ielu principiālu shēmu, sīkāku 
detalizāciju, konkrētas trases un parametru izvēli atstājot profesionālu projektētāju ziņā.  
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Ja Gārsenes ciemā tik veidotas jaunas apbūves teritorijas, tad tiks izstrādāts arī jauno ielu 
plānojums.  
 
19.12. Rekreācijas teritorijas 
Pagasta dabas un kultūrvēsturiskais potenciāls ir galvenais priekšnoteikums tūrisma 
attīstībai un labām iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām. Lai šo potenciālu 
pilnvērtīgi izmantotu, teritorijas plānojums paredz izveidot jaunas rekreācijas teritorijas.  
Tās galvenokārt tiks attīstītas gar Dienvidsusēju un Vecmuižas ezeru 
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4.attēls. Vides riska objekti
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Apzīmējumi:
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Jēkabpils rajona apdzīvojuma blīvums

Gārsene- pašvaldības 
administratīvais centrs

5.attēls. Apdzīvojuma struktūra 
un sociālekonomiskā infrastruktūra

LKS-92
Mērogs 1:45 000±
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Apdzīvojuma struktūra:

Sociālie objekti:

Pagasta padome

Bibliotēka

Kultūras nams
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Apdzīvotas vieta/ nosaukums

Viensēta / nosaukums (izlases veidā)

Indāni

Āboliņi
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6.attēls. Transporta infrastruktūra

Jēkabpils rajona valsts galvenie un 1.sķiras autoceļi
LKS-92

Mērogs 1:45 000±

1.šķiras valsts autoceļš
2.sķiras valsts autoceļš

Pašvaldības autoceļi:

Pārējie ceļi

A grupas autoceļš

B grupas autoceļš

C grupas autoceļš
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Autoceļi:

Citi apzīmējumi:
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7.attēls. Tehniskā infrastruktūra

Jēkabpils rajona augstsprieguma elektropārvaldes līnijas
LKS-92

Mērogs 1:45 000±

¹+a

!<

!<

Tehniskā infrastruktūra:

Attīrīšanas iekārta

Mazā hidroelektrostacija

Izgāztuve

Elektrolīnija 20kV
Starpcentrāļu maģistrālais 
sakaru kabelis

Kapsēta"Ý
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Jēkabpils rajona tūrisma attīstības teritorijas

8.attēls. Rekreācija, tūrisms 
un kultūrvēsturiskie objekti

LKS-92
Mērogs 1:45 000±

Aizsargājamie kultūras pieminekļi/ VKPAI Nr.:

")©

"\

1

2

3

1
2
3

Krastu apmetne/ 903 (valsts nozīmes)
Rancānu senkapi/ 902 (vietējas nozīmes)
Kurmišku pilskalns/ 903 (vietējas nozīmes)

Arhitektūras pieminekļi:

Arheoloģijas pieminekļi:

Slēpošanas trase "Sārkalni"

Citi objekti un teritorijas:

1
2
3

Gārsenes pils (vietējas nozīmes)
Gārsenes luterāņu baznīca (vietējas nozīmes)
Gārsenes kapliča (vietējas nozīmes)

")

1
2 3
É_)

É_) Gārsenes parks

Esošais tūrisma areāls

Potenciālais tūrisma 
attīstības areāls

Tūrisma informācijas punkts:"-)

")



Gārsenes pagasta artēzisko urbumu raksturojums. 
Pielikums Nr.1 

Koordinātas, km 

LKS92 

Filtra 
intervāls, m 

Adrese LVĢMA  
DB Nr. 

X  Y  

Urbuma 
atveres 

absolūtais 
augstums, 

m  

Urbšanas 
dziļums, 

m 

Urbšanas 
gads 

Ūdens 
horizont

s 
no līdz 

Statiskais 
līmenis, 

m no 
zemes 

virsmas* 

Sūknē-
šanas 
debits, 

l/s 

statuss 

Aknīstes 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca 20667 6221708 611256 122 60 1956 

D 3 am + 
pl 24,3 60 10,1 1,7 likvidēts 

Aknīstes 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca 20668 6221724 611267 123 60 1966 

D 3 am + 
pl 29,4 57 7,4 4 likvidēts 

Aknīstes 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca 20674 6221752,1 611328,4 120 95 1969 D 3 gj 75 93 10,9 3,3 neizmanto 
Aknīstes 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca 13901 6221638,2 611346,9 120 110 1981 D 3 gj 80 102 10 2 darbojošs 
Aknīstes 
psihoneiroloģiskā 
slimnīca 13902 6221491,7 611302,3 120 115 1989 D 3 gj 97 114 14 2 darbojošs 
ciem. Gārsene - centrs 13049 6218915,9 612636,3 122,5 50 1967 D 3 pl 27 50 5,2 4 darbojošs 
ferma "Bajāri" 22090 6217405,2 606900,2 125 60 1970 D 3 am 55 60 15,43 3 darbojošs 
ferma "Indāni" 22089 6216378,2 611995,4 125 45 1969 D 3 pl 24 45 2,35 5 darbojošs 
ferma "Raiņi" 22092 6219877,2 612614,5 121,5 102 1977 D 3 gj 79 98,3 12,5 2 neizmanto 

ferma "Sili" 22091 6219058,5 610148,5 128 40 1970 D 3 pl 27 40 6,1 3,3 neizmanto 
meh. darbnīcas 
"Pruņķēni" 22088 6221091,7 609826,8 122 40 1967 D 3 pl 27 40 14 5 neizmanto 
 



Gārsenes pagasta zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām pēc galvenā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa  
(avots – VZD)  

Pielikums Nr.2 

Zemes lietošanas veidi   
t. sk. t. sk. meliorēts 

 Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 

Īpašumu 
vai 

lietojumu 
skaits Platība LIZ 

Aram-
zeme 

augļu 
dārzi pļavas ganības 

  
meži 

  
krūmāji 

  
purvi 

  
zem 

ūdeņiem 
zem zivju 

dīķiem 
  

pagalmi 
  

ceļi 

  
pārējās 
zemes 

LIZ1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Lauksaimniecība 369 4590.0 3178.1 2809.5 20.7 122.3 225.6 1072.5 75.2 18.4 48.2 0.0 63.9 15.4 118.3 2149.1 
Mežsaimniecība 16 1939.5 11.4 0.0 0.0 1.2 10.2 1727.8 1.1 126.6 6.4 0.0 0.6 1.1 64.5 1.2 
Ūdenssaimniecība 1 18.2 2.6 1.6 0.0 0.2 0.8 1.0 1.2 0.0 11.4 0.0 0.0 0.1 1.9 1.6 

Ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde 1 104.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 
Zvejsaimniecība un 
zivsaimniecība, t.sk. 
zivaudzētavas 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vien ģimenes un divģimeņu 
dzīvojamo māju apbūve 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Daudzdzīvokļu māju apbūve 11 8.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 6.5 0.3 0.0 0.0 

Darījumu iestāžu un 
komerciāla rakstura apbūve 1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 
Sabiedriskas nozīmes objekti 9 64.6 25.7 9.0 3.6 1.5 11.6 9.3 4.0 0.0 6.5 0.0 10.0 0.4 8.7 6.1 
Rūpniecības objekti 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.2 0.0 
Satiksmes infrastruktūras 
objekti 27 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 0.0 0.0 

Inženiertehniskās apgādes tīkli 
un objekti 4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 

Kopā: 440 6806.1 3218.7 2821.0 24.3 125.2 248.2 2813.5 81.5 145.0 77.4 0.0 83.7 91.3 295.0 2158.0 

 

                                                 
1 Meliorēto LIZ platība ir daļa no LIZ kopējās platības 


