
Sēlijas Daugavas ceļš
SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM INFORMĀCIJA

Izbrauciens ar kuģīti "Vīgante" notiek maršrutā 
Staburags-Vigantes parks. Gida pavadībā būs 
iespēja redzēt "Dieva ausi", Mazo Staburadziņu, 
leģendārā Staburaga atrašanās vietu un 
Avotiņkalnu.

Cena: Ekskursijas 10 pers. grupām pa Daugavu 
gida pavadībā.
Darba dienās - 70 EUR;
Sestdienās un svētku dienās - 90 EUR;
Brauciena ilgums: 1,5 st.
Brauciens iepriekš jāpiesaka!
Par citiem maršrutiem informācija pieejama 
kuģīša mājaslapā - http://vigante.lv/reisi.html
Tel.: +371 28490667 
E-pasts: vigante2015@gmail.com

Sēlpils evaņģēliski luteriskā baznīca, kas 
vēl nesen bija tikai mūri, nu ir atjaunota un 
var lepoties ar stikla jumtu, kurš ļauj baznīcu 
izgaismot ar saules stariem. Pretī baznīcai atrodas 
Zvejnieklīcis, no kura paveras skats uz Sēlpils 
pilskalnu. Zvejnieklīcis, aprīkots ar sporta spēļu un 
bērnu rotaļu laukumiem, ir ideāla piknika vieta pie 
Daugavas.

Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Gids pieejams pēc vienošanās, zvaniet uz 
norādīto kontakttālruni!
Tel.: +371 26829977 (Ligita)
Adrese: Sēlpils evaņģēliski luteriskā baznīca, 
Sēlpils pag., Salas nov. 
GPS: 56.5819, 25.6472

Prāmis – pārceltuve maršrutā Vandāni-Līvāni, 
ir viena no trim šobrīd Latvijā strādājošajām 
pārceltuvēm, kas nodrošina iespēju pārcelties 
pāri Daugavai no viena krasta uz otru. Šis ir ne vien 
interesants tūrisma objekts viesiem, bet arī vēl 
jo projām ir svarīgs ikdienas transporta līdzeklis 
vietējiem iedzīvotājiem.

Cena:  1,00 EUR – personai bez transportlīdzekļa; 
0,70 EUR – skolēni līdz 14. g.v.;
4,50 EUR – vieglā automašīna ar pasažieriem; 
6,00 EUR – mikroautobuss 3,5 t ar pasažieriem.
Prāmja gabarīti: platums 4 m, garums 14 m.
Darba laiks:  7.00–21.00 (maijs - augusts)
7.00–19.00 (septembris - aprīlis)
Tel.: +371 26808760
Adrese: Dignājas pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.3425, 26.1616

Dignājas evaņģēliski luteriskā baznīca atrodas 
ainaviskā vietā pašā Daugavas krastā.  Uzkāpjot 
baznīcas tornī, ir iespējams izbaudīt Daugavas 
ainavas skaistumu no īpaša skatupunkta.

Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Tel.: +371 26348252 (Aina)
Adrese: Dignājas baznīca, Dignāja, Jēkabpils nov.
GPS: 56.3011, 26.1725 

Dignājas pilskalna pakājē  paveras atvērta ainava 
pār Daugavu. Šeit iekārtota ar atpūtas vieta ar 
šūpolēm, kurās šūpojoties, varēsiet viļņoties vienā 
ritmā ar turpat pie kājām esošo Daugavas ūdeni. 
Pieejama labiekārtota piknika vieta ar iespēju 
kurināt grilu un ierīkot teltsvietu. 

Cena: paliekot uz diennakti vai ilgāk - 10 EUR.
Tel.: +371 26208125 (Valija)
E-pasts: valija_f@inbox.lv 
Adrese: “Grantsbedres”, Dunavas pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.2756, 26.1887

Ciemojoties pie biedrības “Ūsiņš”, kā jau tās 
nosaukums liecina, apkārtnē skanēs zirgu maigā 
bubināšana. Bet ne vien tas - “Ūsiņš” piedāvā arī 
izbraucienus ar koka plostu, uz kura iespējams 
sakāpt līdz pat 40 cilvēkiem. Teritorijā atrodas 
mini zoo, kurā mīt dažādi miniatūri kustoņi. 
“Luģeniekos” ir pieejamas arī naktsmītnes.

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

Dabas parks Dvietes paliene. Pavasaros, Daugava 
paplašina savus krastus un ar palu ūdeņiem 
pārpludina Dvietes palieni, kas ir unikāla dabas 
vērtība Latvijas un Eiropas mērogā. Šeit ir iespēja 
uzkāpt putnu vērošanas tornī un vērot savvaļas 
zirgu un govju barus. Dabas parkā ir pieejams gids 
un dažāda veida praktiskās darbnīcas.

Ieejas maksa:  Bērniem -  1 EUR/pers.;
Pieaugušajiem - 1,50 EUR/pers.;
Gida pakalpojumi - 5 līdz 10 EUR atkarībā no 
grupas lieluma.
Apmeklējums dabas parkā iepriekš jāpiesaka!
Praktiskās darbnīcas tiek pielāgotas sezonai, par 
izcenojumu interesēties zvanot!
Tel.: +371 20219770;  +371 65407909
E-pasts: benita63@inbox.lv
Adrese: Dvietes senlejas informācijas centrs, 
„Gulbji”, Putnu sala, Bebrene, Bebrenes pag., 
Ilūkstes nov.
GPS: 56.0667, 26.1771
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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

Varenā ūdensšķirtne – Daugava  - 
Sēlijas ceļā jums rāmi  atklās savu 
kreiso krastu. Gar to  nesteidzīgi, 

sekojot upes līkumiem, vijas ceļš. Un 
atsedz gadsimtiem ilgā cilvēka un 

dabas draudzībā radītu ainavu. 
Dažādie ūdens transporta 

līdzekļi pavērs skatu no 
Daugavas, savukārt krasta 

tuvumā esošie apskates 
objekti papildinās jau tā 
iespaidīgo Daugavas 
valdzinājumu. Rodi 
spēku atpūšoties pie 
Daugavas!
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