Tūrisma maršruts

Sēlijas Aktīvās salas
ziemā un vasarā

R īga

Aizkraukle
Jaunjelgava
Staburags
Sece

Jaunjelgavas
nov.

Neretas
nov.

Ērberģe

Pilskalne

Viesītes
nov.

Sēlpils

Sala

Salas
nov.

Jēkabpils

Birži

Viesīte
Sauka
Rite

Vietā, no kuras nācis latviešu
lidotājs Rāviņš vēl joprojām mājo
piedzīvojumu un azarta gars. Ļaujiet
Sēlijas vējam svilpot ausīs braucot
ar riteņiem pār pakalniem;
baudiet neredzētus skatus
laivojot applūdušajās
Jēkabpils
palienu pļavās vai
nov.
Līvāni ļaujoties Daugavas
rāmajam plūdumam.
Zasa

Dignāja

Elkšņi

Aknīstes
nov.

Aknīste
Asare
Gārsene Kaldabruņa
Subate

Lietuva

Ilūkste

Eglaine

Daugavpils

facebook.com/selijassalas
Tel.: +371 22335439 (Daina)
E-pasts: daina.aluzane@gmail.com
Šī maršruta objekti atrodas tuvumā kartē ar zilu krāsu izceltajām vietām. Izlasi
aprakstus lapas otrā pusē, izvēlies secību kādā tos apmeklēt un dodies ceļā!
Kartē redzamās vietas (atzīmētas zilā un brūnā krāsā) ir Sēlijas salas 17 mazas lauku apdzīvotās vietas, kas, identificējot unikālu potenciālu,
tika apvienotas kopīgā iniciatīvā „Sēlijas salas” ar mērķi attīstīt tematisko
tūrismu mazajās lauku apdzīvotajās vietās, lai veicinātu ekonomisko un
sociālo izaugsmi Sēlijā. 2018. gada laikā radīti jauni, neparasti tūrisma
piedāvājumi, ko nodrošina vietējās kopienas, uzņēmēji un biedrības Sēlijā.
“Materiāls sagatavots „Lauku partnerības “Sēlija””,
„Aizkraukles rajona partnerības” un „Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi””
starpteritoriālā sadarbības projekta „„Sēlijas salas”
– tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās
vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes
veicinātājs Sēlijā” ietvaros.”
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

INFORMĀCIJA
Cena: Brauciens ar plostu pa Daugavu – 20 EUR/pers.;
Izjādes ar zirgiem – 20 EUR/1h.
Tel.: +371 26334749 (Ieva)
E-pasts: usins@inbox.lv
Adrese: Luģenieki, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.4444, 26.0515

Aktīvā atpūta Dignājas skolā. Iekārtotās takas un sporta
laukumi īpaši izaicinoši gados jaunākajiem apmeklētājiem,
bet ir izveidotas arī pieaugušajiem piemērotas izklaides
iespējas. Skolas apkārtnē ir ierīkotas šķēršļu joslas,
“Cirkužu” taka, basketbola, futbola un volejbola laukumi,
mazais “meža kaķis” un āra trenažieri. Pieejama zāļu tējas
baudīšana skolas parkā pie ugunskura.

Cena: Ieeja par ziedojumiem!
Tel.: +371 29991845 (Gita)
Adrese: Dignājas skola, Dignājas pag., Jēkabpils
nov.
GPS: 56.3224, 26.1574

Izbraucieni ar motocikliem vai velosipēdiem pa
mototrasi “Slīterāni”, kuri savu darbību sākuši nesen
kā bariņš jomas entuziastu. Šobrīd “Slīterānos” ir izbūvēta
mototrase, kas atbilst visiem sacensību nolikumiem un
prasībām. Labākā vieta savu spēku un izturības pārbaudīšanai
gan amatieriem, gan pieredzējušiem sportistiem.

Cenas: 10 EUR par treniņu ar motociklu;
5 EUR ar mazjaudas motociklu (bērniem);
1 EUR par treniņu ar velosipēdu
Tel.: +371 29139712 (Andis)
E-pasts: andisbikaunieks@inbox.lv
Adrese: Mototrase “Slīterāni”, Dignājas pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.3158, 26.1425

Saukas dabas parks, kurā izvijas 26 km garš veloceļš,
kurā var iet pārgājienā vai ziemā veikt arī ar slēpēm.
Lauku mājās “Bincāni” ir iespējams baudīt dažādus
pakalpojumus, piemēram, brauciens ar laivu vai
katamarānu, baudot skatu no Saukas ezera uz apkārtni,
izmēģināt spējas parkā ierīkotajā Velniņu takā vai 100
metru garajā trošu nobraucienā.

Cenas: Velosipēdu noma - 8 EUR diennakts vai 3 EUR/h;
Laivu noma - 10 EUR diennakts vai 2 EUR/h;
Četrvietīgu katamarānu noma - 20 EUR diennakts
vai 6 EUR/h;
Distanču slēpju un apavu noma - 3 EUR;
Trošu nobrauciens instruktora pavadībā - 3 EUR
Tel.: +371 28663364 (Aigars)
E-pasts: saukasdabasparks@inbox.lv
Adrese: Bincāni, Saukas pag., Viesītes nov.
GPS: 56.2704, 25.4241

Aktīvā atpūta Gārsenē
Gārsenē tiek piedāvāta ekskursija laivās zinošu gidu
pavadībā.
Gārsenes dabas taku teritorijā izveidota velorase, un ik
vasaru notiek velokross „Sēlijas pērle”, bet ziemā tiek
izveidota slēpošanas trase.
Gārsenes dabas takas galapunktā ir iespējams apmeklēt
Aktivitātes senlietu kolekcijā “Solis sendienās”, kurā
var izmēģināt un redzēt kā darbojas sen aizmirsti
sadzīves priekšmeti, gan īsti vēstures dārgumi un
dažādi transportlīdzekļi, senās slēpes un citi priekšmeti.

1) Taku apmeklējums: Cenas: pieaugušajiem – 1,40 EUR;
bērniem, studentiem, pensionāriem: 0,70 EUR;
gida pakalpojumi - 5,70 EUR/h.
Tel.: +371 26367150 (Dace)
E-pasts: garsenespils@akniste.lv
2) Ekskursija laivās: Cena: par laivu 2 personām - 8 EUR;
Pakalpojums pieejams grupām līdz 20 personām.
Maršruta mērošanas ilgums ir aptuveni 1h, bet ir
iespējams vienoties arī par garākiem maršrutiem.
Tel.: +371 28616357 (Santa)
3) Senlietu muzeja apmeklējums: Ieeja par
ziedojumiem!
Tel.: +371 26430814 (Valdis)
Adrese: Gārsenes pils, “Labieši”, Gārsenes pag.,
Aknīstes nov.
GPS: 56.0993, 25.8102

Peintbols Bubuļos ir īsts saldais ēdiens spraigākas
atpūtas piekritējiem. Peintbola parks ir izveidots bijušajā
Bubuļu karjerā, kura reljefs un tajā iekārtotā infrastruktūra
nodrošina taktikām bagātu un spraigu peintbola spēli.

Peintbola parks "Smilgas"
Cena: Sākot no 7 EUR. Cena atkarīga no grupas lieluma.
Dalībnieku skaits vienā grupā 4 līdz 10 cilvēki.
Tel.: +371 29789805
Adrese: Bubuļi, Asares pag., Aknīstes nov.
GPS: 56.1067, 25.9154

Velomaršruts “Raiņa pirmais ceļojums”. Velomaršruts
ved gar vietām, kur savā laikā ir uzturējies Rainis. Kopējais
veloceļa garums ir 28 km un to ir iespējams veikt dienas
laikā, iekļaujot laiku arī objektu apskatei:
Raiņa muzejs “Tadenava”, Dronku Velnakmens, Tadenavas
bibliotēka, Raiņa dzimšanas vietas piemiņas akmens,
Kaldabruņas Pļavas muzejs un vairāki citi nozīmīgi objekti.

Tel.: +371 26011317 (Lelde)
Sākumpunkts – Raiņa muzejs “Tadenava”,
Dunavas pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.1765, 26.1143
Noslēgums – Pļavas muzejs, Kaldabruņas skola,
Rubenes pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.0947, 26.0675

Biedrība “Subatieši” Subatē nodrošina spēļu istabu
ar dažādām galda spēlēm. Vasarā ir iespēja izīrēt laivu
vai katamarānu braucienam pa abiem mazpilsētiņas
ezeriem, izmantot ierīkoto velotaku, spēlēt tenisu un
volejbolu, bet ziemas prieku mīļotājus iepriecinās
iespēja iznomāt slēpes un slidas.

Cena: Slēpju/slidu noma - 1 EUR/h; Laivas noma 4 EUR/h.
Tel.: +371 27150854 (Gunta)
Adrese: Subates kultūras nams, Tirgus laukums
19, Subate, Ilūkstes nov.
GPS: 56.0038, 25.9059

Dviete

Ilūkstes
nov.

Daugavpils
nov.

SELIJAS SALAS
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Brauciens pa Daugavu ar plostu. Unikāls laivu brauciens
Luģeniekos ar koka plostu, uz kura ir iespējams pat
nakšņot. Plosta kapacitāte - līdz 40. pers. Saimniecībā
pieejamas arī izjādes ar zirgiem gar Daugavas krastiem.

