Sēlijas salas

SELIJAS SALAS

„Šai logo ietverta sēliskā Zvaigžņu sakta, izmantots mēlenes zilais un
bronzas tonis. Ietverta pilnīgi jauna forma – pirkstu nospiedumi, kas
simbolizē gan unikalitāti, gan arī – lineārā izteiksmē – ūdeņus, purvus.”

Kā Sēlija pie salām tikusi?
Reiz sensenos laikos sēļu zemes klāja vareni meži, vien zinātājam pārvarami purvi un dziednieciskām zālēm bagātas pļavas. Tās
vietas, kur šajos plašumos bija apmetušies cilvēki, dēvēja par Salām. Bija Putnu sala un Rubiķu sala, Dronku sala un Gulbju sala. Daudzas ar
putnu vārdiem apveltītas, jo putna lidojumā, ne cilvēka gājumā tās vieglāk sasniedzamas.
Dzīve Salās sēļus veidojusi par cilvēkiem, kuri prot paši par sevi pastāvēt, un mierā būt ar dzīves kārtību. Katrā Salā savus likumus, ieradumus
un svētkus paturēt. Viesmīlīgi atvērt durvis ceļiniekiem. Un klusējot aizdarīt melnus purvozola vārtus tiem, kuri dzīvošanu Salās vēlējušies ar varu
vai slidenu viltību pārmainīt. Savu bagātību apsegt ar balto purva sūnu, lai ienācēju kārās acis to neatzīst par laupījuma vērtu.

Noslēpumu zeme. Aiz Daugavas augsti kalni, tur sarkanas ogas auga... aiz Daugavas
melni meži, pilni caunu, vāverīšu...aiz Daugavas ozoliņš, sudrabiņa lapiņām... Aiz Daugavas
dzelzu zāle…

Kurš gan tur ir bijis, aiz Daugavas Sēlijā? Un, pat ja pabijis braucienā vai lidojumā – vai redzējis, sajutis un piedzīvojis Sēlijas Salu gaisotni?
Lai Salu dzīvīgumu vairotu, Lauku partnerība “Sēlija” sadarbībā ar Aizkraukles rajona partnerību un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku
partnerību “Kaimiņi” īsteno starpteritoriālās sadarbības projektu „„Sēlijas salas” - tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā
ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”. Projekta darbības norisinās mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā
17 Salās: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes novadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Salas
novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Neretas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.
Katrā Salā ir radīts tūrisma piedāvājums, kas nelīdzinās nekam citam, jo šīs taču ir vienīgās Latvijas salas!
Šajā izdevumā katra Sala nedaudz paver savas durvis. Pa gaismas spraudziņu redzams, kas notiek istabā. Lai kļūtu par gaidītu viesi, ir
jāatbrauc pašam – pār purviem, pār mežiem, pār dziļo ūdentiņu. Un jāatvēlē laiks, lai siltumā pabūtu.

In what way has Selija acquired its Islands?

Once upon a time the land of Selija was covered by forests, hardly overcome bogs and meadows rich in healing herbs. The places
inhabited by people were called Islands. There was Bird Island and Rubiki Island, Dronkas Island and Swan Island. Many of the Islands were
named after birds since they could be reached easier in a bird`s flight.
The life on these Islands has formed Selonians into people who know how to exist by themselves being satisfied with the way the things
are. How to keep their own rules, customs and celebrations on each of the Islands. How to be hospitable to travellers and to close the black
oak gates to those who intended to change the life on the Islands with power or cunning deceit. How to cover their treasure with white marsh
moss so that the intruders` greedy eyes do not consider it being worthy of looting.

The land of mysteries. Beyond the R iver Daugava there are hills rich in berries red ... Beyond
the R iver Daugava there are forests black rich in squirrels brown ... Beyond the R iver Daugava
there is a little oak with silver leaves ...

.... Who has ever been to Selija beyond the River Daugava? And even if somebody has really been there on a trip or flight – has the
atmosphere of the Selonian Islands been felt and experienced?
To make the Islands more lively, the Rural Partnership Selija in collaboration with the neighbouring Rural Partnerships of Aizkraukle Region
and the Rural Partnership “Kaimini” of Daugavpils and Ilukste Counties are implementing an inter-territorial cooperation project ““Selonian
Islands” – thematic tourism in small rural settlements as a promoter of the econocal and social development in Selija.” The project activities take
place in small rural settlements throughout the territory of Selija, totally in 17 Islands: in Dviete, Eglaine, Subate that are situated in the County
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of Ilukste; in Asare, Garsene – in the county of Akniste; in Zasa, Dignaja, Kaldabruna – in the County of Jekabpils; in Birzi, Selpils – in the County
of Sala; in Elksni, Sauka, Rite – in the County of Viesite; in Mazzalve, Pilskalne – in the County of Nereta; in Staburags, Sece – in the County of
Jaunjelgava.
On each of the Islands a tourism offer has been created that does not compare to anything else since these are the only islands in Latvia!
In the present brochure each Island slightly opens its doors. Through the narrow light gap one can see what is going on in the room. To
become a welcome guest, you should come here – over the swamps, the forests, the deep waters. And be ready to take your time to enjoy
the warmth!

Kaip Sėloje atsirado Salos?

Seniai seniai sėlių žemėse augo tankios girios, gydomųjų žolelių pilnos pievos, tyvuliavo tik išminčiams įveikiamos pelkės. Tas vietas,
kur šiose platybėse apsistojo žmonės, vadino Salomis. Buvo Paukščių Sala ir Rubikių Sala, Dronkų Sala ir Gulbių Sala. Daugelis buvo pavadintos
paukščių vardais, nes jas daug lengviau pasiekdavo paukščiai, nei vien žeme vaikštantys žmonės.
Gyvenimas Salose pavertė sėlius žmonėmis, kurie geba patys savimi pasirūpinti ir paklūsta vyraujančiam gamtos ritmui. Kiekvienoje Saloje
galiojo savi įstatymai ir papročiai. Jų gyventojai švęsdavo savas šventes, mielai atverdavo duris keliautojams ir tylėdami užverdavo juodus pelkių
ąžuolo vartus tiems, kurie gyvenimą Salose norėjo pakeisti prievarta ar klasta. Uždengdavo savo turtą baltosiomis samanomis, kad godžios
atvykėlių akys nepalaikytų jo vertingu grobiu.

Paslapčių žemė. Už Dauguvos aukšti kalnai, ten raudonos uogos auga… už Dauguvos tamsūs
miškai, pilni kiaunių, voveraičių… už Dauguvos ąžuolėlis, sidabro lapeliais… Už Dauguvos
geležinė žolė…
Ar kas yra ten buvęs, Sėloje už Dauguvos? O jei ir keliavo ar virš jos skrido – ar matė, pajuto ir patyrė Sėlos Salų dvasią?
Norėdama pritraukti į Salas turistų, kaimo
bendruomenė „Sēlija“, bendradarbiaudama su
Aizkrauklės rajono bendruomene ir Daugpilio
bei Alūkstos savivaldybių kaimo bendruomene
„Kaimiņi“,
įgyvendina
tarpregioninio
bendradarbiavimo projektą „Sėlos salos –
teminis turizmas mažai apgyvendintose
kaimo vietovėse kaip ekonominės ir socialinės
plėtros skatinimo priemonė Sėloje.“ Projektas
vykdomas mažai apgyvendintose kaimo
vietovėse visoje Sėlos teritorijoje, iš viso 17
Salų: Alūkstos savivaldybėje – Dvietė, Eglainė,
Subatė; Aknystos savivaldybėje – Asarė,
Garšvinė; Jėkabpilio savivaldybėje – Zasa,
Dugnoja, Kaldabrunia; Salos savivaldybėje –
Biržiai, Sėlpilis; Viesytės savivaldybėje –
Elkšniai, Šaukas, Ritė; Neretos savivaldybėje –
Mazzalvė,
Pilskalnė;
Jaunjelgavos
savivaldybėje – Staburagas, Secė.
Kiekviena Sala turi ypatingą pasiūlymą
turistams, kurio nėra niekur kitur, nes tai yra
vienintelės Latvijos salos!
Šiame leidinyje kiekviena Sala šiek tiek
praveria savo duris. Pro mažą plyšelį matyti,
kas vyksta kambaryje. Jei norite tapti laukiamu
svečiu, reikia atvykti pačiam – per pelkes,
miškus ir gilų vandenį. Ir neskubėti, kitaip
negalėsite mėgautis šiluma.
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Asare - kāzu ambrāžu sala

Ko vēl apmeklēt?

Asare – Wedding Activities` Island  Asarė – vestuvinių linksmybių sala

Peintbola parks “Smilgas” piedāvā ikvienam uzspēlēt peitntbolu Bubuļu karjerā.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel. +371 29789805

Romantiskais Asares muižas parks gaida viesus uz atpūtas brīdi pēc laulību svinībām. Jūs sajutīsiet vēstures pieskārienu,
baudīsiet mieru un skaistumu jebkurā gadalaikā. Asares muižas parks ar senajiem kokiem, noslēpumainajām muižas drupām un vēl
neatklātu ieeju tās pazemes kambaros, rada īpašu atmosfēru. To var baudīt divvientulībā, un ieraudzīt pilnīgi citā gaismā Muižkunga un
Muižkundzes vadībā. Laulībām piemērota vieta ir arī Asares Dievnams.

Pastaiga Asares muižas parkā, kurā ir izveidota Veselības taka, kurā aplūkot Saules,
Ēnas un Vecmāmiņas dobes.
Adrese: Asares muižas parks, Asares pag., Aknīstes nov.
GPS: 56.117679, 25.884831

The romantic Asare Manor Park is expects to see guests after the wedding ceremony. They are sure to feel a touch of
history, to enjoy peace and beauty in any season. With its ancient trees, mysterious manor house ruins hiding a still undiscovered
underground entrance the park creates a special atmosphere. One can enjoy it in a shared solitude or under the guidance of the Manor
Lord and Lady. Asare Lutheran church is a suitable place for weddings.

Z/s „Āmuri”
Ārstniecības augi, garšaugi, sūnu un citu materiālu tēlniecības darbi, bioloģiskā
lauksaimniecība. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tālr. +371 29148597, e-pasts: landu@inbox.lv
Adrese: Aknīstes novads, Asares pagasts, “Āmuri”
GPS: 56.115771, 25.889558

Romantiškas Asarės dvaro parkas kviečia svečius atsipūsti po sutuoktuvių iškilmių. Pajusite istorijos prisilietimą, bet kuriuo
metų laiku mėgausitės ramybe ir gamtos grožiu. Asarės dvaro parkas su senais medžiais, paslaptingais dvaro griuvėsiais ir dar neatrastu
įėjimu į jo požemius kuria nepaprastą atmosferą. Čia galite ilsėtis niekieno netrukdomi ir visiškai kitoje šviesoje stebėti, kaip tvarkosi
dvaro šeimininkai. Vestuvėms tinka ir Asarės liuteronų bažnyčia.

Viesiem piedāvājam:
Kāzu piedzīvojumu Asares parkā! Pasākuma vadītāji - Muižkungs un kundze ar atbalsta komandu nodrošinās visus nepieciešamos
rekvizītus pasākuma veiksmīgai norisei. Īpaši tērpi un vides elementi uzburs iepriekšējo gadsimtu atmosfēru mūsdienīgā izpildījumā.
Apmeklējuma laikā Muižkungs un kundze sniegs padomus ģimenes vērtību saglabāšanai, veiks dažādas veiksmīgas ģimenes dzīves
nodrošināšanai nepieciešamas darbības.
Laiks starp laulībām un kāzu mielastu, kas pavadīts Asares muižas parkā, var kļūt par vienu no spilgtākajiem kāzu dienas notikumiem!

VIESOS GAIDĀM Jaunlaulātos un viņu viesus. Dalībnieku skaits nav ierobežots.
TIKŠANĀS VIETA Adrese: Asares muižas parks, Asares pag., Aknīstes novads
GPS: 56.117679, 25.884831

Asares novadpētniecības muzejs
Ar materiālu klāstu par pagasta vēsturi. Muzejs iekārtots Asares pagasta padomes ēkā
un atrodās pie Asares muižas parka.
Tel. +371 26436978,
GPS: 56.1176, 25.8839
Hercoga Jēkaba kanāla fragments, kas veidots 17. gs. 60ajos gados
Hercoga Jēkaba kanāls veidots (1667. - 1670.)
Tel. +371 29490656
GPS: 56.126162, 25.87689
Romzas dižakmens
Tel. 29490656
GPS: 56.09663, 25.992304
Netālu no Asares pagasta centra atrodas Ancenes ciems, kurā ir degvielas uzpildes
stacija. Asares centrā ir bibliotēka, baznīca, kultūras nams, veikals.

IZMAKSAS Pēc grupas lieluma un pasākuma apjoma no 80.00 līdz
200.00 EUR
LABĀKAIS Apmēram 1-1.5 stundas (pēc vienošanās)
VIESOŠANĀS
ILGUMS
KONTAKT Vārds, Uzvārds: Valentīna Čāmāne
INFORMĀCIJA Tel.: 29115491
e-pasts: valentina@silini.lv
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Birži – avotu sala

Birzi – the Island of Sources  Biržiai – versmių sala
Birži – vēsturiskiem notikumiem bagāta Sala. Hercogs Jēkabs te lolojis diženus
plānus, un šo to no tiem arī īstenojis. Napoleona karaspēks staigājis. Latvijas brīvības cīņu
dalībnieki un dzejnieki Biržos savas darbošanās nospiedumus atstājuši. Avoti, avoti, avoti
– vēstures, dzejas, ticības, varas un tīra, dziedinoša ūdens avoti. Biržu avotos var remdēt
slāpes pēc ūdens, garīguma, enerģijas un spēka, veselības un prieka. Biržiem garām
nepabrauksi – šeit atliek piestāt un doties piedzīvojumā, uzmeklējot savus avotus.
Birzi is an Island rich in historical events. Once Duke Jacob cherished great
plans here, he even managed to implement some of them. Napolion`s army passed
Birzi on its way to Moscow. The Latvian freedom fighters and poets have left significant
evidence of their patriotic activities.
Sources – those of history, poetry, faith, power and pure healing water. In Birzi one
can soothe the thirst for water, spirituality, energy and strength, health and joy. You
cannot miss Birzi – here you stay and experience an adventure by searching the right
source just for you.
Biržiai – istorinių įvykių turtinga Sala. Hercogas Jakobas turėjo čia didelių planų
ir kai kuriuos iš jų net pavertė tikrove. Vėliau pasirodė Napoleono kariuomenė. Biržiuose
savo veiklos pėdsakus paliko Latvijos laisvės kovų dalyviai ir poetai. Pėdsakai, pėdsakai,
pėdsakai – istorijos, poezijos, religijos, valdžios, dar švaraus, gydančio vandens versmės. Jeigu trokštate atsigerti tyro vandens,
atgauti dvasios jėgas bei energiją, sustiprinti sveikatą ir pajusti tikrą džiaugsmą – Biržių šaltiniai kaip tik jums. Pro Biržius taip paprastai
nepravažiuosi – čia reikia sustoti ir pasinerti į nuotykius, paieškoti savų šaltinių.

Viesiem piedāvājam:
Uzzināt teikas par tīrā ūdens - Saules un Zeltenes avotiem. Iespēja nobaudīt to ūdeni un paņemt līdzi traukā ar īpašo avotu etiķeti.
Turpat, gleznainās Podvāzes krastā, apskatāmas Biržu ūdensdzirnas, kas šobrīd darbojas kā viesu māja. Te aug arī Podvāzes
milzīgā lapegle 3,21 m apkārtmērā.
Svētās Annas Biržu evaņģēliski luteriskā baznīca ir īsts garīgā spēka avots – ar dziļu mīlestību no neticības laikiem izcelts. Šeit var
gan ieklausīties sevī, gan uzkāpt baznīcas tornī un vērot apkārtni no putna lidojuma.
Baznīcas dārzā atrodas viena no pirmajiem latviešu dzejniekiem, tulkotāja, grāmatu izplatītāja Anša Līventāla un Luterāņu mācītāja
un rakstnieka, vācu apgaismības laikmeta literatūras tulkotāja Jakoba Lundberga kapa vietas. Turpat arī Pirmā pasaules karā kritušo
vācu un krievu karavīru kapi. Rautenfeldu dzimtas kapliča.
No kristīgās pasaules garīguma avota var doties uz senāka spēka avotu - Biržu dižakmeni. Tā augstums ir 2.80 m, apkārtmērs 12.80
m, svars ~57 tonnas. Pieskarties, sajust akmens varenumu un laika dziļumu.
Latvijas Brīvības cīnītāju piemiņas vieta ir jauno laiku vēstures avots. Vieta, kur sajust vēsturisko mantojumu un to, ka esam brīvības
cīņu mantinieki.
Padzerties no poēzijas avota var Biržu «Beitānos», kur dzīvojis rakstnieks Jānis Akurāters. Gājis skolā, ar turieni saistītas viņa jaunības
dienu atmiņas. Stāsts «Degoša sala» ir veltījums Biržiem. Ja paņem grāmatu rokā, vēl šodien var iziet caur Biržiem un sazīmēt tās vietas,
kas glabā atmiņas par Akuratera skolas gadiem. Biržu kapos ir Jāņa Akuratera tēva un mātes piemineklis.
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VIESOS GAIDĀM Visus interesentus. Maksimālais grupas lielums - 40 cilvēki.
TIKŠANĀS VIETA Adrese: Biržu tautas nams, Biržu iela 11, Birži, Salas pag.,
Salas nov., LV 5214
GPS: 56.404344, 25.768563
IZMAKSAS Ziedojums
LABĀKAIS 2 stundas
VIESOŠANĀS ILGUMS
KONTAKT Vārds, Uzvārds: Vija Pazuha
INFORMĀCIJA Telefons: 20271641, e-pasts: vi7777@inbox.lv

Ko vēl apmeklēt?
Biržu karjers
Tīrs ūdens. Redzamas kara relikvijas, esot
atrodamas Napoleona laika paliekas.
Izmantojams ūdens sporta vajadzībām.
Biržu Zeltenes avots
Salas pagasts, Birži, Podvāzes upes krastā.
Avots ir labiekārtots – uzstādīts soliņš,
padziļināta un izveidota ūdens ņemšanas
vieta, uztaisītas kāpnes un izveidoti celiņi.
Teika vēstī, ka pie šī avota katru rītu
mazgājusies Biržu Zeltene. Reiz pavasarī
ziedošo ievu baltums un smarža
apreibinājusi jaunavu tik stipri, ka viņa
pakritusi un sākusi raudāt. No viņas asarām
izcēlies avots. Apkārtnes cilvēki kopš
seniem laikiem nāk uz Biržu Zeltenes avotu
pēc ūdens veselībai un jaunībai.
Biržu luterāņu baznīca un skatu tornis
Salas pagasts, Birži
Tel. +371 2936674, +371 29366742
No Biržu baznīcas skatu torņa ir iespējams
vērot apkārtni. Tornī izstādīti materiāli par
Biržu baznīcas celtniecību, par būvmeistaru
J.Heldu, par pirmo latviešu dzejnieku un
rakstnieku A.Līventālu, kā arī vēsturiskie
materiāli un tā laika liecības par Biržiem,
Biržu izcelsmes ievērojamiem cilvēkiem.

Saules avots
Salas pagasts, Birži, Podvāzes upes krastā.
Avots ir labiekārtots – uzstādīts soliņš,
padziļināta un izveidota ūdens ņemšanas
vieta, uztaisītas kāpnes un izveidoti celiņi.
Teika vēstī, ka Podvāzes upes krastā
raudājusi kāda meitene, kurai bijusi slima
māmiņa. Kāds sirms vīrs, kurš gājis garām,
tanī vietā licis izplūst avotam ar dziedinošām
spējām. Šis avots ticis turēts par svētu, jo
ļaudis domājuši, ka ūdens var izdziedēt
dažādas slimības. Saules avota ūdens arī
ziemā neaizsalst.
IK „Radiņu ogas”
Salas pagasts, Birži
Tel. +371 26432994
Zemeņu lasīšana, iegāde.
Radžu akmens
Salas pagasts, Birži
Jēkabpils pilsētas pievārtē, pie Radžu
ūdenskrātuves uz ezera pussalas, jauka
atpūta ģimenēm vai darba kolektīvam.
Arī ziemā pastaigas pa priežu mežu un
relaksācija pirtī dos spēkus jaunai darba
nedēļai.

Biržu centrā ir degvielas uzpildes stacija, veikals, kultūras nams, baznīca, bibliotēka.
Vienu reizi gadā tiek organizēts vakara tirdziņš. Informācija sazinoties ar Viju Pazuhu, tel.:
20271641, e-pasts: vi7777@inbox.lv
Kādreizējā Biržu lidlauka teritorijā rallijkrosa trasē «Baroni» tiek rīkotas sacensības
«Žiguļu kauss». Vairāk informācijas http://www.rallycross.lv/lv/lapa/13/kontakti
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Dignāja - Daugavas divu krastu laipa
Dignaja – the plank-way uniting the banks of the Daugava
Dugnoja – tiltas per Dauguvą

Dignāja – laipa uz pagātni, tagadni un nākotni. Laipa, kas savieno Latgali un Sēliju, izcila vieta, kur baudīt Daugavas ainavas
no Sēlijas krasta. Piedāvā izbaudīt arī pirmatnējo, vīrišķo spēku gan zirgu izjādēs, gan pārvarot Daugavas krāces ar plostu. Var piedzīvot
iespēju pārvarēt Daugavu – viena no trim Latvijas pārceltuvēm ir tieši Dignājā, un darbojas kā aktīva laipa no Latgales uz Sēliju. Var
izkustēties mini “Meža kaķa” takā pie Dignājas pamatskolas un sporta kluba “Slīterāni” mototrasē. Laipa uz senatni atklāsies Dignājas
dievnamā un Dignājas pilskalna pakājē.
Dignaja like is a plank-way to the past, present and future. A plank-way uniting the regions of Latgale and Selija, and an
excellent place where to enjoy the landscapes of the river Daugava from its Selonian bank. In Dignaja one can experience masculine
power by having a horse ride or overcoming the Daugava rapids with a raft. One can enjoy a unique way of crossing the Daugava – the
Dignaja ferry-crossing is one of the three ferry-crossings in Latvia. The local mini forest cat trail by the Dignaja Primary School and the
“Siterani” mototrack are the right places for those eager to move. The plank-way to the past starts in the Dignaja Church and at the foot
of the Dignaja Castlehill.
Dugnoja – tiltas į praeitį, dabartį ir ateitį. Tiltas, jungiantis Latgalą su Sėla, nuostabi vieta, kur galima gėrėtis Dauguvos
kraštovaizdžiais iš Sėlos pusės. Čia siūlo patirti pirmykštę vyrišką galią tiek jodinėjant ant žirgų, tiek ir plaukiant plaustu per Dauguvos
slenksčius. Galima pamėginti įveikti Dauguvą – viena iš trijų Latvijos perkėlų yra būtent Dugnojoje. Ji veikia kaip aktyvi jungtis tarp
Latgalos ir Sėlos. Galima pamiklinti sąnarius mažyčiame „Miškinės katės“ take prie pradinės Dugnojos mokyklos ir sporto klubo „Slīterāni“
motociklų trasoje. Vartai į senovę atsivers Dugnojos liuteronų bažnyčioje ir Dugnojos piliakalnio papėdėje.

Viesiem piedāvājam:
1. Izjādes ar zirgiem, ko nodrošina biedrība “Ūsiņš” Daugavas krastā, mini zoo iemītnieku aplūkošana, brauciens pa Daugavu ar plostu.
2. Prāmis – pārceltuve, iespēja pārcelties pāri Daugavai no viena krasta uz otru.

3. Dignājas skola – aktīvā atpūta – aktīvās atpūtas taka, basketbols, volejbols, futbols, mazais “meža kaķis”, āra trenažieri, zāļu tējas
baudīšana skolas parkā pie ugunskura.
4. Izbraucieni ar motocikliem vai velosipēdiem pa mototrasi “Slīterāni”.
5. Dārzeņu iegāde no zemnieka, zupas vārīšanai uz ugunskura telšu vietā.
6. Dignājas evaņģēliski luteriskās Baznīcas apskate.Baznīca atrodas ainaviskā vietā Daugavas krastā.
7. Telšu vieta un Daugavas skaistuma baudīšanas vieta Daugavas krastā, Dignājas pilskalna pakājē.

VIESOS GAIDĀM Individuālos ceļotājus, ģimenes ar bērniem, jauniešu kompānijas, skolu klašu kolektīvus
5) Dārzeņu iegāde
„Cielaviņas”, Dignājas pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.3181, 26.1575

TIKŠANĀS VIETA Adrese:
1) Izjādes ar zirgiemLuģenieki, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.4444, 26.0515

6) Dignājas baznīca
2) Pārceltuve pāri Daugavas upei Dignāja–Līvāni Dignāja, Jēkabpils nov.
Tel. +371 26348252,
Dignājas pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.3011, 26.1725
GPS: 56.3425, 26.1616
3) Atpūta ģimenēm ar bērniem (šķēršļu josla, sajūtu 7) Telšu vieta
“Grantsbedres”, Dunavas pag., Jēkabpils nov.,
taka, sporta laukums, āra trenažieri, “meža kaķis”)
GPS: 56.2756, 26.1887
Dignājas skola, Dignājas pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.3224, 26.1574
4) Mototrase
Mototrase “Slīterāni”, Dignājas pagasts,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.3158, 26.1425
IZMAKSAS 1) Izjādes ar zirgiem – 20 EUR/1stunda
Mini zoo apskate – 5EUR/1cilv.
Brauciens ar plostu pa Daugavu – 20EUR/1cilv.
2) Pārceltuve - EUR 1,00 – personai bez
transportlīdzekļa,
EUR 0,70 – skolēni līdz 14. g.v.,
EUR 2,00 – mopēdi, motocikli,
EUR 3,00 – motobloki, kvadracikli,
EUR 4,50 – vieglā automašīna ar pasažieriem,
EUR 6,00 – vieglā automašīna + piekabe,
EUR 6,00 – mikroautobuss 3,5 t ar pasažieriem,
EUR 9,00 – kravas auto ar pilnu masu līdz 10 t,
autobuss ar pasažieriem līdz 25 vietām,
EUR 12,00 – transports virs 10 t (max 25t)
Prāmja gabarīti: platums 4 m, garums 14 m
LABĀKAIS 6 stundas un vairāk, iespēja nakšņot teltīs
VIESOŠANĀS
ILGUMS
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3) Atpūta ģimenēm ar bērniem (Dignājas skola) – brīvi
pieejams
4) Mototrases izmantošana – 10EUR par treniņu ar
motociklu,
5EUR par treniņu ar mazjaudas motociklu (bērniem),
1EUR par treniņu ar riteni
5) Dārzeņu iegāde iespējama sazinoties ar z/s Cielavas .
6) Dignājas baznīcas apskate – ziedojumi
7) Telšu vieta – 20EUR

4) Andis Bikaunieks, mototrase
KONTAKT Dignājas kontaktpersona:
INFORMĀCIJA Dzidra Nartiša, Tel., +371 28698128, e-pasts: dzidra. Tel. +371 29139712
e-pasts: andisbikaunieks@inbox.lv
nartisa@jekabpilsnovads.lv
facebook konts/mājas lapa: facebook.com/x99Sliterani
1) Ieva Jase - Izjādes ar zirgiem
www.x99.lv
Tel. +371 26334749
5) Zemnieku saimniecība Cielavas - dārzeņu iegāde
e-pasts: usins@inbox.lv
Tel. +371 29209246
2) Pārceltuve pāri Daugavas upei Dignāja–Līvāni
e-pasts: zscielavas@inbox.lv
Tel. +371 26808760
Darba laiks: 7.00–21.00 (V–X, pārējā iespējamā laikā 6) Aina Zaharevska - baznīcas apskate
Tel. +371 26348252
7.00–19.00)
e-pasts: dignajas.draudze@inbox.lv
konts/mājas lapa: facebook.com/stallisusins/
3) Gita Namiņa - Atpūta ģimenēm ar bērniem (šķēršļu 7) Valija Flandere - Telšu vieta
josla, sajūtu taka, sporta laukums, āra trenažieri, “meža Tel. +371 26208125
e-pasts: valija_f@inbox.lv
kaķis”) - Dignājas skolā
Tel. +371 29991845

Ko vēl apskatīt?
Dignāja uztverama kā laipa gar Daugavas malu, kas sākās Vandānos. Vandāni izveidojies kā
jaunais pagasta centrs, kurā pieejams veikals, pasta nodaļa, Dignājas pagasta pārvalde.
Virzienā uz Jēkabpils-Daugavpils kreisajā ceļa malā atradīsiet tādus objektus kā baznīca,
kapliča, ugunskura un atpūtas vietas. Dignājas vēstures krājums „Laipa”, kurā atrast savu senču
saknes un uzzināt vairāk par Dignājas vēsturi, kā arī vietējo iedzīvotāju pašu sakārtotais apskates
objekts „Naftas bāze”, kas pārtapusi par mākslas telpu. Dignājā populāri pasākumi ir Zolītes
čempionāts un Daugavas svētki.

Dviete - Sēlijas vīnogu sala

Dviete – Selonian Grapes` Island  Dvietė – Sėlos vynuogių sala
Dviete ir Sēlijas sala, kas piesaista ar saldo vīnogu garšu, to reibinošo aromātu un leģendu bagātību. Dviete atrodas klusā
meža ielokā Daugavas kreisajā krastā – tālu no lielo pilsētu steigas un automaģistrāļu dunas.
Dvietes pagastā goda vietā ir darba tikums, senču atstātā mantojuma saglabāšana. Enerģiju šeit visos laikos smēlušies no dabas
un citiem cilvēkiem. Tādēļ pirms dažiem gadiem Dvietes aktīvās sievietes nodibināja biedrību „Dvietes vīnogas” - ar domu sekmēt
vietējās sabiedriskās dzīves aktivitāšu norisi un palielināt tūrisma piedāvājumu.
Dviete – Latvijas vīnogu tēva Paula Sukatnieka dzimtā vieta. Te dzima un savu mūžu pavadīja cilvēks, kurš savu vārdu zelta
burtiem ierakstījis Latvijas vīnkopības vēsturē. Te tapa vīnogu šķirne „DVIETES ZILĀ”,
nesot pasaulē Paula Sukatnieka dzimtās vietas vārdu. Dvietes selekcionārs pirmais
izveidoja tādas brīvdabā augošas vīnogu šķirnes, kuras pazīst un audzē daudzās
ziemeļu reģionu valstīs. Apmeklējot Dvieti, tūristi tiks iepazīstināti ar Paula Sukatnieka
māju un dārzu „Apsītes”.
Dviete ir jābauda visā košumā – kā vīnogu ķekars!
Vīnogas ēd svaigas, no tām gatavo rozīnes, gatavo sulu, darina vislabākos vīnus,
pielieto medicīnā un pat izmanto skaistumkopšanā. Vīnogu lapu tēja atspirdzinās
katru ceļinieku, vīnogu lapās ceptās dolmas dos spēku. Gleznotājus un fotogrāfus
visos laikos ir kautrīgi uzrunājušas vīnogas. Vīnoga ir mūsu aptieka, nu kur nu vēl
vīnogu maģiskās īpašības, buršanās mīlestības dēļ. Saules svelmainajās dienās labi
iederēsies Sēlijā gardākais saldējums ar rozīnēm „ Dvietes vīnodziņa ”. Rotājumos
vīnogu motīvs ir plaši izmantots teju visās pasaules malās. Vīnoga ir vissenākais
ziedaugs, ko cilvēks iemācījies izmantot. Tai ir dziļa vēsture, ko visi kopā mēģināsim
aplūkot.
Dviete is the Selonian Island that attracts people with the sweet taste of its
grapes and their dizzying aroma, with its numerous legends. Dviete lies on the left
bank of the Daugava surrounded by forests – far away from the urban rush and the
hum of motorways. The local people honour the virtue of work and preservation of
the cultural heritage. The nature and the local people themselves have always been
a real source of energy. That is why some years ago the active women of Dviete
founded the association “The Grapes of Dviete” with an aim to promote the activities
of the local community and to increase the tourism offer.
Dviete is the birthplace of Pauls Sukatnieks - the father of the Latvian grapes.
He spent all his life in Dviete selecting the famous Latvian breeds of grapes, such
as “Dviete`s Blue”. His grapevines are well-known and grown even in the North of
Europe. The tourists can visit the house and garden of Pauls Sukatnieks.
Dviete should be tasted just like a bunch of grapes!
One can eat fresh grapes or raisins, drink juice or wine. Grapes are used
in medicine and even in beauty care. Grape leaf tea is very refreshing, but the
dolmas baked in them will give strength. Grapes have always addressed painters
and photographers. A grapevine is the oldest flowering plant and is often used as
a decorative motif. Actually, grapes are our chemist`s shop, having even magic
features applicable in witchcraft. On a hot summer day nothing can compete with
the tasty local ice-cream called “The grape of Dviete”.
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Dvietė yra Sėlos sala, viliojanti saldžiųjų vynuogių skoniu, svaiginančiu jų
aromatu ir legendų gausa. Dvietė yra ramiame miškingame vingyje kairiajame
Dauguvos krante, toli nuo didžiųjų miestų šurmulio ir automagistralių triukšmo.
Dvietės valsčiuje didelis dėmesys kreipiamas į darbo papročius, protėvių palikto
paveldo išsaugojimą. Energijos čia visais laikais sėmėsi iš gamtos ir kitų žmonių. Todėl
prieš kelerius metus aktyvios Dvietės moterys įkūrė bendrovę „Dvietes vīnogas“ (Dvietės
vynuogės) siekdamos skatinti vietinės bendruomenės aktyvumą ir pagyvinti turizmą.
Dvietė – Latvijos vynuogių tėvo Paulo Sukatnieko gimtinė. Čia gimė ir savo gyvenimą
praleido žmogus, kuris savo vardą auksinėmis raidėmis įrašė į Latvijos vynuogininkystės
istoriją. Čia buvo išvesta vynuogių rūšis „Dvietės mėlynoji“, išgarsinusi pasaulyje Paulo
Sukatnieko gimtinės vardą. Dvietės selekcininkas pirmasis sukūrė tokias po atviru
dangumi augančias vynuogių rūšis, kurios žinomos ir auginamos daugelyje šiaurės
regiono šalių. Lankydamiesi Dvietėje turistai galės susipažinti su Paulo Sukatnieko namu
ir sodu „Apsītes“ (Drebulės).
Dvietę reikia pamatyti spindinčią visomis spalvomis – kaip vynuogių kekę!
Vynuoges valgo grynas, daro iš jų razinas, spaudžia sultis, gamina geriausius vynus,
naudoja medicinai ir net grožio procedūroms. Vynuogių lapų arbata atgaivins kiekvieną
keliautoją, jėgų suteiks vynuogių lapuose keptos dolmos. Vynuogės visais laikais droviai
viliojo tapytojus bei fotografus ir kvietė jas įamžinti. Vynuogė yra mūsų vaistinė, o kur
dar stebuklingos vynuogių savybės, būrimas ieškant meilės. Saulės kaitroje labai tinka
skaniausi Sėlos ledai su razinomis „Dvietės vynuogėlė“. Papuošalams vynuogių motyvas
naudojamas kone visame pasaulyje. Vynuogė yra seniausias žiedinis augalas, kurį
žmogus pradėjo naudoti savo reikmėms. Tai sena istorija, kurią visi kartu mėginsime
patyrinėti.

Viesiem piedāvājam:

VIESOS GAIDĀM Ikvienu, kuram garšo vīnogas, vīns un ir vēlme uzzināt vīnogu
stāstu Sēlijā.
Grupas līdz 30 cilvēkiem.
TIKŠANĀS VIETA Dvietes muiža, Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov.
GPS: 56.058497, 26.289138
IZMAKSAS Cena atkarīga no ietvertā piedāvājuma.
LABĀKAIS Aptuveni 1 stunda katrā pieturas punktā.
VIESOŠANĀS ILGUMS
KONTAKT Vanda Gronska
INFORMĀCIJA Tel. +37126369215
e-pasts: vanda08.08@inbox.lv

Ko vēl apskatīt?
Dvietes Svētā Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīca
1864. gadā būvētā baznīca ir viena no spilgtākajām baroka pērlēm Sēlijā. Blakus baznīcai
atrodas Dvietes Marijas statuja.
Draudzes, Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov., LV-5441
GPS: 56.057411, 26.288670
P.Sukatnieka dārzā un mājās “Apsītes” katru vasaru notiek Vīnkopju-vīndaru svētki,
kuros aicināti gan vīndari, gan vīna baudītāji, lai degustētu un novērtētu vīnu un baudītu
citas svētku aktivitātes.

Tūrisma produktu „Dvietes vīnogu ķekars!”
Savu ceļojumu sāksim „Muižas ēkā” Dvietes pašā centrā.
Vīna degustēšana. Vīnogu lapu tējas dzeršana. Vīnogas – kā mūsu aptieka. Muižas
telpu, kur noformējumā izmantota vīnogu tematika, apskate. Muižas mansardā piedāvāsim
gleznošanu, zīmēšanu, rotu izgatavošanu – viss vīnogu motīvos un krāsās!
Par Dvietes un vīna rašanās vēsturi uzzināsim novadpētniecības materiālu krātuvē
Dvietes senā vēsture. Vīnogu rašanās vēsture – pasaulē, Latvijā, Dvietē.
Dvietes suvenīru piedāvājums.
Zemes reibumu izbaudīsim Mini zoodārzā „Vidzemnieki”.
Eksotiski putni, dzīvnieki, rotaļu laukums. Enerģija no dabas, spēks no zemes, reibums
no vīnogu smaržas. Vīnogu maģiskās īpašības, buršanās mīlestības dēļ.
Par Paula Sukatnieku, kas ir radītājs daudzām Latvijas vīnogu šķirnēm, uzzināsim
viesojoties “Apsītēs”.
Paula Sukatnieka devums tautai. Dārza, mājas, bēniņu apskate. Vīna degustācija.
Plašā vīnogu pielietošana kulinārijā, medicīnā, kosmetoloģijā.
Pavasaros – piedāvājums stādu iegādei.
Ziemā – izglītojošie semināri par vīnogām, to audzēšanu, kopšanu utt.
Noslēgumā - gardumi!
Saldējuma mājiņas apskate – vieta, kur top Sēlijas gardākais saldējums. Ekskursijas
laikā notiek saldējuma pagatavošana, degustācija un īpašais saldējums ar vīnogām
,,Dvietes vīnodziņa”. Stāsts par uzņēmumu, saimniecības apskate.
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Eglaine – Atklājumu sala

Eglaine – Discoveries` Island  Eglainė – atradimų sala
Atklāt Eglaini mudina krustcelēs klusi stāvošais vārtu sarga namiņš – it kā no cita laika šeit nolaidies. Skaistā mazās arhitektūras
forma kontrastē ar apkārtējo vidi un mudina domāt – kādus vēstures notikumus var atklāt šī Sala? Kurš ikdienā slēdzis namiņa durvis?
Un cik dižens bija tas, kas zudis, ja reiz pat vārtu sargam tai pasaulē tika uzbūvēts grezns namiņš. Soli tālāk – staltā Lašu evaņģēliski
luteriskā baznīca. Dzelzceļa stacija, kas joprojām dun seno notikumu atbalsī. Un Latvijā vienīgais piemineklis gaišai bērnības mīlestībai.
Eglainē sākas stāsti un teikas. Eglainē ceļi krustojas krustceļos, un aiz katra no tiem ceļotāji satiks kādu cita laika liecību. Ne visi atklājumi
būs tīkami – ielūkojoties laika dzīlēs, var ieraudzīt skumjas, naidu, nolemtību. Varu, mīlestību, nāvi. Un Eglainē šo dzīļu simboli ir tik tuvu
viens otram, ka gluži taustāmi ir sajūtams vēstures vējš. Tik mazā, rāmā Sēlijas salā.
The discovery of Egalaine can start with the house of the gatekeeper on the crossroads It seems to have landed here
from some other time. The nice architectural structure is in contrast with the surrounding
environment and provoking the traveller to start wondering – what other historical events
are stored on this Island? And how rich was the lost past if such a luxurious house was
built for a gatekeeper? A few steps further there is the Eglaine Lutheran Church, the
railway station and the only monument in Latvia erected in honour of a bright childhood
love. Egalaine is a starting point of stories and legends as every crossroads has some sign
from the past. Not every discovery will be nice – a deep past may hold sorrow, hatred
or doom, power, love and death. In Eglaine the symbols of the past are so close to each
other. On such a small and quiet Selonian Island.
Atrasti Eglainę kviečia kryžkelėse ramiai stovintis vartų sargo namelis – tarsi
iš kitų laikų būtų čionai nusileidęs. Miela mažosios architektūros forma kontrastuoja
su aplinka ir ragina susimąstyti – kokius istorinius įvykius slepia ši Sala? Kas kiekvieną
dieną rakindavo namelio duris? Ir koks didis buvo tas dvaras, jei vartų sargui ten pastatė
tokį ištaigingą namelį. Už kelių žingsnių – didinga Lašų evangelikų liuteronų bažnyčia.
Geležinkelio stotis, vis dar griaudžianti senovės įvykių aidais. Ir vienintelis Latvijoje
paminklas tyrai vaikystės meilei. Eglainėje prasideda sakmės ir padavimai. Čia keliai kertasi
kryžkelėse, ir kiekvienoje iš jų keliautojai ras kokį nors kitus laikus menantį objektą. Ne visi
atradimai bus malonūs – žvelgiant į amžių gelmes galima pamatyti liūdesį, neapykantą,
pražūtį. Galią, meilę, mirtį. Šie simboliai Eglainėje yra taip arti vienas kito, jog aiškiai galima
pajusti pučiant istorijos vėjelį. Ir visa tai mažoje, ramioje Sėlos saloje.

Viesiem piedāvājam:
Vasarā - Mazais ceļojums caur Eglaines ciemata stāstu līkločiem. Tikšanās vietu
mainīt nedrīkst, Eglainē visi ceļojumi sākas ceļu krustpunktā – krustcelēs.
Ar Eglaines gidu tiekamies pie Lašu muižas vārtu sarga namiņa un sākam ar
“Sentēvu stāstu”. To mēģinām izdzīvot arī paši, Lašu pilskalnā mēģinot iekurt uguni un
veidojot dažādus ugunskurus.
Ceļa turpinājumā dodamies iepazīt Eglaines katoļu baznīcu un Eglaines pamatskolu.
Kopīgi atklājam viedumu un gudrību, kas slēpjas tautas pasakās un teikās. Te risināms
uzdevums par latviešu dramaturģiju, kopīgi izspēlējot kādu no lugas fragmentiem.
Tālāk ceļš ved uz Lašu evaņģēliski luterisko baznīcu, uz īsu brīdi piestājot pie Eglaines
dzelzceļa stacijas, kas paver vēstures tumšos nostūrus. Ceļš uz nekurieni. Savukārt, Lašu
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evaņģēliski luteriskajā baznīcā atklājam draudzes kultūrvēsturiskā mantojuma – ērģeļu,
gleznu, kanceles un altāra vēstījumu šodienas cilvēkam. Lašu baznīcā ceļiniekus gaidīs
gan uzdevums, gan īpaša balva – laika kapsula ar tieši viņam glabātu vēsti.
Ceļš pie tīras mīlestības – piestājam pie Raiņa “Mēnesmeitiņas” kapa un iepazīstam
bērnības dienu patieso un tīro draudzību caur Raiņa dzeju. Turpinājumā – Vecā Stendera
dzimtās sētas Lašu mācītājmuižā “Pastorāts”. Te atklājas mīlestība uz dzimto sētu, zemi
un tautu. Ceļojuma noslēgumā katrs viesis izgatavo savu laika grāmatā ievietojamu zīmi
ar iespaidiem no atklājumu dienas Eglainē.

VIESOS GAIDĀM Ģimenes, jauniešu, aktīvu pārgājienu
riteņbraucēju grupas.
Maksimālais ceļotāju skaits – 20

cienītāju

vai

TIKŠANĀS VIETA Adrese: Pie Lašu muižas vārtsarga namiņa krustcelēs
(Eglaines ciems).
Koordinātes (decimālos grādos):
Lat 55 57 25.1496 Lon 26 7 1.29354
IZMAKSAS 1) Ar gidu līdz 5 cilvēku grupai - ziedojumi apmeklējot Lašu
evaņģēliski luterisko baznīcu, Eglaines Romas katoļu baznīcu,
Vecā Stendera muzeju
2) Ar gidu 6 – 10 cilvēku grupas biļete 10,00 EUR un ziedojumi
apmeklējot Lašu evaņģēliski luterisko baznīcu, Eglaines
Romas katoļu baznīcu, Vecā Stendera muzeju
3) Ar gidu 11 - 20 cilvēku grupai, biļete no cilvēka 3,00 EUR un
ziedojumi, apmeklējot Lašu evaņģēliski luterisko baznīcu,
Eglaines Romas katoļu baznīcu, Vecā Stendera muzeju
LABĀKAIS Eglaines iepazīšana ar uzdevumiem – 4 stundas
VIESOŠANĀS ILGUMS
KONTAKT Vārds, Uzvārds: Zanda Lisovska
INFORMĀCIJA Tel. +371 26600234, e-pasts: zanda.lisovska@gmail.com,
https://www.facebook.com/zanda.lisovska

Ko vēl apskatīt?
Eglaine atrodas tikai 35 minūšu brauciena attālumā no Daugavpils un 16 minūšu
brauciena attālumā no Subates.
Šeit tiek organizēti tradicionālie svētki - Līgo svētki, Ziemassvētki, Jaunais gads,
Valsts svētki, Lieldienas. 27. augustā vērts ierasties uz G.F.Stendera dzimšanas dienas
svinībām.

15

Elkšņi – kafejas labsajūtas sala

Elksni – Cafey Wellness Island  Elkšniai – kavos gardžiavimosi sala
Elkšņi tā Sala, kur gūt baudu acīm, ielūkojoties gluži arhetipiskā Sēlijas ainavā. Un atmodināt garšas kārpiņas, malkojot rūgto
cigoriņu kafeju. Elkšņos nav saķemmēta spožuma, tā ir raupja, dabiski skaista vieta. Vieta, kur satikt pašam sevi kalna galā, zem dižozola
vai upes krastā ar siltas kafejas krūzi rokās. Ielūkoties pārsteidzošā gleznu galerijā bijušās Elkšņu pamatskolas telpās. Novērtēt diženā
un aizejošā sadzīvošanu vienuviet. Šī sajūta ir piesātināta kā cigoriņu kafejas, svaigi ceptas maizes un viegli dūmojošas krāsns aromāts.
To nevar sajust steigā. To var pastiprināt, saglabājot paša atstātos pirkstu nospiedumos radošajās meistardarbnīcās.
Elkšņos visur sastopamies ar latviskās kafejas vēstnešiem – ozoliem, rudzu laukiem, cigoriņu lauku un burkānu zaļajiem lakstiem .
Elkšņi ir tā zeme, kura auklē cigoriņa kafejas pirmsākumu. No klusuma, miera un dabas skaistuma rodas harmoniskais dzēriens – kafeja.
Elksni is the right Island where to enjoy the Selonian landscape. And the bitter local chicory cafey. Elksni cannot boast with a
combed brilliance, it is a naturally nice place. The place where to climb up a hill, to enjoy a short rest under a great oak or on the bank
of the river, with a cup of cafey in the hands. Then go and have a look at the picture gallery in the premises of the former Elksni Primary
School. Here the great and the fleeting live side by side. This feeling is as saturated as the flavour of the chicory cafey, freshly baked
bread or a lightly flaming oven. You cannot feel it in a hurry.
In Elksni you can see the ingredients of the traditional Latvian cafey – oaks, rye fields, chicory and carrot fields. The beginning of
chicory cafey in Latvia is here. The harmonic drink arises from the silence, the peace and the natural beauty of the Island.
Elkšniai yra tokia sala, kur galima gėrėtis visiškai archetipiniais Sėlos kraštovaizdžiais. Paskanauti gardžių vietos patiekalų,
pagurkšnoti karčios cikorijų kavos. Elkšniuose nerasite dirbtinio blizgesio, tai savo natūralumu išsiskirianti vieta. Vieta, kur galite iš naujo
atrasti save kalno viršūnėje, po plačiašakiu ąžuolu ar upės pakrantėje su šiltos kavos puodeliu rankose. Apžiūrėti įspūdingą paveikslų
galeriją buvusios Elkšnių pradinės mokyklos patalpose. Vienoje vietoje pamąstyti apie nykstančias vertybes. Šis jausmas yra toks
stiprus, kaip cikorijų kavos, šviežiai keptos duonos ar lėtai rūkstančios krosnies aromatas. To negalima pajusti miesto šurmulyje. Jį dar
galima sustiprinti palikus savo pirštų atspaudus kūrybinėse dirbtuvėse.
Elkšniuose visur sutiksite latviškos kavos sudedamąsias dalis: ąžuolus, rugių laukus, cikorijų laukus ir žalius morkų lapus. Elkšniai
yra ta žemė, kur gaminama pirmapradė cikorijos kava. Iš tylos, ramybės ir gamtos grožio gimsta nuostabus gėrimas – kava.

Viesiem piedāvājam:
Elkšņi ar zīlēm bagātajiem ozoliem, cigoriņu laukiem un labību druvām piedāvā
apstāties un iemalkot seno kafejas dzērienu, ielūkoties kafejas fabrikas darbībā, izbaudīt
kafejas garšu degustācijā. Piepildām termokrūzes ar kafeju un dodamies izbraucienā līdz
Dienvidsusējas krastiem ar cigoriņu mašīnu. Baudām mākslu mazajā izstāžu zālē bijušajā
Elkšņu pamatskolā.
Ierodamies fabrikā, klausāmies kafejas stāstu, kam seko degustācija.
Piepildām līdzpaņemtās termokrūzes ar cigoriņu kafeju. (Neaizmirstam savas mīļākās
krūzes mājās!)
Izvēlamies - iesim kājām vai brauksim ar cigoriņu mašīnu? Dodamies uz Dienvidsusējas
krastiem. Pa ceļa apskatām tikai Elkšņos atrodamu skudru pūzni, Sēlijas gravām īpaši
raksturīgu bebru alu. Un, kamēr kafeja dziest, šļakstināsimies vai baudīsim klusumu
Dienvidsusējas krastā.
Kafejas baudītāji, kas vienlaikus ir arī makšķernieki, var netraucēti uzkavēties
Dienvidsusējas krastā un iemēģināt savu zivjulaimi.
Savukārt, tie, kuri ieradušies kopā ar bērniem, doties uz jauno bērnu aktīvās atpūtas
un spēļu laukumu.
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Mākslas un kultūras vēstures cienītājiem patiesu pārdzīvojumu sagādās gleznu galerija
bijušajā Elkšņu pamatskolā – šeit atrodamas īstas pērles, pamatā trimdas latviešu mākslinieku
darbi. Atmiņu istabas ekspozīcija un tikšanās ar Rudīti Urbacāni atklās tiešām pārsteidzošas
lietas. Piemēram – kādēļ Ormaņkalnā novakarē dzirdama ragu mūzika? Un – vai tikai Sēlija
nepieder Vatikānam?
Ceļotāji, kas no Elkšņiem sasniegs Ormaņkalnu, saņems dāsnu balvu - ainavu ar
deviņiem pilskalniem Sēlijas valnī. Kā devītajā gadsimtā. Tikai dūmu strūkliņas no pavardiem
būs jāizelpo pašam.
VIESOS GAIDĀM Visus interesentus. Grupas fabrikas apskatei, pārgājiens uz Dienvidsusējas
krastiem, gleznu apskate, atmiņu istabas apmeklējums 20-25 cilvēki.
Brauciens ar cigoriņu mašīnu, makšķerēšana – 5 cilvēki
Radošo grupu nodarbības – 10 cilvēki
TIKŠANĀS VIETA Adrese: "Dzelmītes", Elkšņi, Viesītes nov.

GPS: 56.215309, 25.581364

IZMAKSAS Fabrikas apskate, degustācija 3 EUR. Brauciens ar mašīnu 5 EUR.
Atmiņu istaba, gleznu galerija, radošās darbnīcas pēc vienošanās
LABĀKAIS Fabrika, degustācija – 1 stunda
VIESOŠANĀS Izbrauciens – 0,5 stundas, makšķerēšana – 1-5 stundas
ILGUMS Gleznu galerija – 1 stunda, atmiņu istaba – 1 stunda
Radošā darbnīca 2-4 stundas
KONTAKT Vārds, Uzvārds: Jolanta Kovnacka
INFORMĀCIJA Telefons: 26582074, e-pasts: kafeja.alida@gmail.com
facebook konts/mājas lapa: www.kafejaalida.lv

Kas vēl apskatāms?
Piemājas saimniecība “Mazormaņi”
Piemājas saimniecībā iespējams apskatīt trušus, kazas, vistas un citus dzīvniekus, kā arī
pārējo saimniecību un vēsturi, ar īpašiem objektiem un vietām tuvākajā apkārtnē. Iespējamas
ekskursijas un pasākumu norise.
Ierašanās tikai ar iepriekšēju saskaņošanu. GPS: 56.255795, 25.55214
Ormaņkalns ar skatu torni
Augstākā vieta Sēlijas paugurvalnī - Ormaņkalns ir 167 m augsts paugurs, relatīvais
augstums - 86,5 metri. No Ormaņkalna vērojama skaista un plaša ainava uz Saukas ezeru
un apkārtējo teritoriju – Leišmalīti, kas labi redzams, jo kalna virsotnē ir maz koku un krūmu.
Ormaņkalnā atrodas atpūtas vieta ar nojumīti, netālu esošajā Borīšu kalnā ir skatu tornis.
Tradicionāla līgošanas vieta.
GPS: 56.259339, 25.531628
Kņāvu pilskalns
Pilskalns ar vienu no skaistākajiem skatiem uz Sēlijas panorāmu ar īpašu enerģētiku,
kas aprakstīts ne tikai leģendās, bet arī fiksēts magnētisma mērījumos, novērojot kompasa
deklinācija līdz 38 grādiem.
Kņāvukalns ir viens no 100 Latvijas pilskalniem, kuros 1998. gada septembrī tika pacelti
Eiropas kultūras mantojuma karogi.
GPS: 56.224444,25.527111
Elkšņu centrā ir veikals, kultūras nams, baznīca, ugunskura un atpūtas vietas, bibliotēka, sporta laukums.

17

Ērberģe – vārti uz Sēliju

Erberge – the Gate to Selija  Ėrbergė – vartai į Sėlą
Iebraukšanu Sēlijā palaist garām nemanītu jums neļaus Mazzalves pagasta Ērberģe, kas uzmirdzēs kā spilgta novada
robežzīme, rosinot šo zemi iepazīt un iemīlēt.
Ērberģē sastapsiet atraktīvus muižas ļaudis, kuri jūs pavadīs ceļojumā, ļaujot izdzīvot muižas un tās daudzveidīgās apkārtnes leģendas.
Ikviens ceļotājs un viesis tiks iesaistīts lustīgās aktivitātēs, bet tikai drosmīgajiem būs iespēja nobaudīt zupas - raganas gardo un
barona īpašo.
Sēlijas vārtos mūsdienīgais sadzīvo ar vēsturisko -ir apskatāmas gan modernas saimniecības, gan neparastas baznīcas.
You cannot miss the entrance to Selija due to Erberge that is a vivid boundary-mark. Here you can meet attractive manorial
people who will take you on a trip letting you enjoy the legends of the manor and the neighbourhood. Every traveller and guest gets
involved in fun activities but only the bravest of them dare to taste the offered soups – the tasty witch`s soup and the baron`s special soup.
On this Island the modern lives side by side with the historical – here you can see both modern farms and unusual churches.
Neįmanoma atvykti į Sėlą ir to nepastebėti. To jums neleis Mazzalvės valsčiuje
esanti Ėrbergė, ryškiai spindintis krašto sienos ženklas, raginantis šią žemę pažinti ir pamilti.
Ėrbergėje rasite įdomių dvarininkų, kurie išlydės jus į kelionę, leis iš naujo patirti dvaro ir
daugialypės jo aplinkos legendas.
Kiekvienas keliautojas ir svečias bus įtrauktas į pramogas, bet tik drąsiausi turės
galimybę paragauti sriubų – raganų gardžiosios ir barono ypatingosios.
Sėlos vartuose šiuolaikinis pasaulis gyvena šalia senovinio – ten rasite tiek šiuolaikiškų
ūkių, tiek ir neįprastų bažnyčių.

Viesiem piedāvājam:
No mūsdienīgā jūsu uzmanību piesaistīs Liellopu izsoļu nams. Par pirmo Baltijas izsoļu
namu, saimniecības vēsturi, unikalitāti un izsoļu gaitu pastāstīs paši saimnieki. (Ekskursijas
ilgums ~ 1h.)
Dodoties tālāk, pēc 15 minūšu brauciena sasniegsiet Ērberģi, kur, lielu koku ieskauta,
atrodas Ērberģes muiža. Šeit Jūs izklaidēs atraktīvie muižas ļaudis, sniedzot iespēju iepazīt
Sēlijas unikalitāti tās pievārtē. Muižā, iepriekš pasūtot, ir iespēja arī nobaudīt “Raganisko mielastu”
vai “Raganisko dziru”. Apskatē iekļauta pati muiža, Marijas tilts, barona pudeļu kolekcija, utt.
(Muižas apskate ar pārsteigumiem ~2h)
Pēc muižas apskates, ja ir vēlme, ir iespēja apskatīt arī Sēlijas sakrālo mantojumu
Ērberģes pusē: Ērberģes evaņģēliski luterisko baznīcu, neparasto koka arhitektūras
paraugu - Kankaļu Romas katoļu baznīciņu (apskatāma tikai no ārpuses), kā arī, iepriekš
sazinoties, ar baznīcu zem klajas debess “Svēteļi”. (~ 3h ar visiem pārbraucieniem)
Aktīvās atpūtas un dabas mīļotāji tiek aicināti izbaudīt laivu piestātni “Zemturi”, kas ir
Sēlijas vārti no Latvijas uz Lietuvu pie robežupes Mēmeles.
VIESOS GAIDĀM Visus interesentus bez vecuma ierobežojuma.
Grupas lielums no 15 līdz ap 50 cilvēkiem.
Iespējama arī individuāla apskate, bet tad muižas vizīte norisinās bez
tēliem.
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Ērberģes muiža,
Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov.
GPS: 56.364643, 25.017124

TIKŠANĀS VIETA Liellopu izsoļu nams,
„Krasti”, Mazzalves pag., Neretas nov.
GPS: 56.450461, 24.902931

IZMAKSAS Liellopu izsoļu nama apmeklējums – 5 EUR, atkarīgs no grupas lieluma, ekskursiju biežuma un vecuma
Ekskursija Ērberģes muižā un apkārtnē ar pārsteigumiem: pieaugušajiem – 3,40 EUR no cilvēka, pensionāriem
un bērniem no 5 gadu vecuma – 2,55 EUR no cilvēka, bērniem līdz 5 gadu vecumam – par brīvu.
“Raganiskais mielasts” – 2,20 EUR no cilvēka, ”Raganiskā dzira”(ja vēlas) – 1,20 EUR no cilvēka.
LABĀKAIS
~ 3,15 h , bez baznīcām un laivu piestātnes.
VIESOŠANĀS ILGUMS
KONTAKT Vārds, Uzvārds: Silvija Lisovska
INFORMĀCIJA Telefons: +371 26156535, e-pasts: silvija42@inbox.lv

Ko vēl apskatīt?
Ērberģes evaņģēliski luteriskā baznīca
1695.–1700. gadā celtā baznīca ar oriģinālo luktu un kanceles pildiņu gleznojumiem,
kuros attēlotajiem apustuļiem atrodama līdzība ar agrāko muižas īpašnieku. Baznīca ar tās
apkārtni ir lielisks lauku ainavas paraugs, kā arī intriģējošu leģendu avots, ja objekta apskati
ieplānosiet kopā ar gidu..
Kankāļu Romas katoļu baznīca ir koka baļķu guļbūve - Eiropas nozīmes koka
arhitektūras piemineklis. Baznīcā atrodas mākslas pieminekļi – altārglezna “Sv. Jānis
Kristītājs” (19. gs.), sānu altāris (19. gs.), kā arī dažādi karogi. Blakus baznīcai saglabājies
kapsēta mūra zvanu tornītis.
Ērberģes parks
Līdz mūsdienām ir saglabājusies arī klēts, vešūzis (1875), smēde, ūdensputnu kūtiņa
(1823) un divi pagrabi (ap 1876). Agrāk muižas centrā bija arī spirta brūzis, rija, muižas kalpu
māja, cūku kūts un zirgu stallis ar dzīvokļiem, govju kūts ar siena šķūni. 7,8 ha lielajā muižas
parkā tūristu grupām iespējams iziet Leģendu takas kopā ar muižas tēliem – gidiem baronu
fon Hānu, Zilo dāmu, muižas pārvaldnieci, Raganu u.c. Sporta bāze un telšu vietas pie upes
parka teritorijā. Vietu skaits 70–100 (vasarā). Sporta bāze un infrastruktūra nometnēm un
korporatīviem sporta svētkiem. Ir tenisa korts, futbola, volejbola, pludmales volejbola
laukumi, sabiedriskā atpūtas un peldēšanās vieta. Blakus muižai Susējas upe, parks ar
tūrisma takām. Piedāvā pārgājienus tūrisma takās un nakts programmu ar ēdināšanu.
Mazzalves pamatskolai piekļaujas lauku ainavu parks, kurā izveidotas leģendu takas.
Parkā ir estrāde. Skolai ir teicama sporta bāze – multifunkcionāla sporta halle, divi futbola
laukumi, divi volejbola laukumi, pludmales volejbola laukums un tenisa korts.
Ērberģes centrā ir veikali, baznīca, estrāde, pastaigu, ugunskura un piknika vietas
Ērberģes muižas parkā, bērnu spēļu laukums, peldvietas un makšķerēšanas iespējas upē,
estrāde, bibliotēka, sporta laukums, ziemā – hokeja laukums.
Ērberģē ik gadu tiek svinēti Marijas tilta svētki nedēļas nogalē, kas vistuvāk Marijas
vārda dienai – 22. jūlijam.
Liellopu izsoļu namā notiek izsoles, laika grafiks pieejams
www.liellopuizsoles.lv/
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Gārsene – bagātību sala

Garsene – the Island of Treasure  Garšvinė – lobių sala
Dabas un vēstures krāšņuma bagātajā Gārsenē ikviens atradīs sev tīkamāko nodarbi. Šeit iespējams atgriezties baronu laikos,
apmeklējot Gārsenes pili. Pārbaudīt savus spēkus, dodoties pārgājienā pa Gārsenes dabas takām. Senlietu kolekcija “Solis sendienās”
ļaus izmantot visas piecas cilvēka maņas – oža un garša darbosies, degustējot prasmīga gārsenieša darinātos vīnus, tauste būs ļoti
aktīva, iepazīstoties ar senajiem instrumentiem, dzirde līksmos par tikai Gārsenē vien zināmajiem stāstiem. Redze ierakstīs atmiņā
neparastos kolekcijas eksponātus. Gārsene IR bagātību sala, kura vēlas dalīties savās bagātībās ar citiem!
In Garsene everyone can find a most enjoyable activity as the village is rich in natural and historical splendour. It is possible
to return to the Baron times by visiting Garsene Manor House. To have some physical exercise by having a hike along the Garsene
nature trails. The antique collection “A Step into the Past” provokes a traveller to applyin all five human senses – that of taste and smell
by tasting wine made by a skilful local man, the sense of touch – by getting to know the
ancient music instruments and the sense of hearing – by listening to the local stories.
Your sight will record in your memory the unusual exhibits of the collection. Garsene IS
the Treasure Island ready to share its treasure with others!
Gamtos ir istorijos paminklais turtingoje Garšvinėje kiekvienas ras sau
mėgstamą užsiėmimą. Čia galima grįžti į baronų laikus, aplankyti Garšvinės pilį. Išbandyti
savo jėgas išėjus pasivaikščioti pažintiniais Garšvinės takais. Sendaikčių kolekcija „Žingsnis
į praeitį“ leis panaudoti visus penkis žmogaus jutimo organus: uoslė ir skonis įsitrauks
degustuojant nagingo Garšvinės gyventojo gamintus vynus, lytėjimas labai suaktyvės
susipažįstant su senaisiais instrumentais, o klausa leis mėgautis tik Garšvinėje žinomais
pasakojimais. Rega įrašys į atmintį nepaprastus kolekcijos eksponatus. Garšvinė YRA
lobių sala, kuri savo lobiais nori dalytis su kitais!

Viesiem piedāvājam:
 Ekskursija Gārsenes pilī (30min).
Gārsenes pils gids ar aizraujošu stāstījumu iepazīstinās apmeklētājus ar pils vēsturi,
leģendām, kā arī sniegs nelielu ieskatu citās Gārsenes bagātībās.
Pils piedāvā arī nakšņošanas iespējas.
 Pārgājiens Gārsenes dabas takās (1,5 – 2 h )
Aptuveni 3 - 4 km garajā maršrutā varēsiet mērot daļu agrākā baronu pastaigu maršruta,
apskatīt vienu no lielākajām senielejām Latvijā, kā arī iepazīties ar mitoloģiskajām būtnēm,
kas mājo Gārsenes dabas takās. Dabas krāšņums šeit atklājas reljefā, koku diženumā,
dzidros strautiņos un īpaši iekārtotās atpūtas vietās.
 Aktivitātes senlietu kolekcijā “Solis sendienās” (1h)
“Solis sendienās” ir īsta bagātību sala! Senlietu kolekcijā aplūkojamas gan sen aizmirsti
sadzīves priekšmeti, gan īsti vēstures dārgumi. Apmeklētājiem dota iespēja ne tikai vērot
un klausīties, bet arī līdzdarboties - senlietas varēs aptaustīt jebkurš interesents.
 Vīnu degustācija (~30min).
Viena no Gārsenes bagātībām ir auglīgā zeme, tāpēc ikviens varēs nobaudīt Gārsenes
augsnē stādīto ogu un augļu vīnus. Iespējams nobaudīt arī tomātu vīnu. Jā, tomātu vīnu!
Degustācijas vietu iespējams izvēlēties iepriekš saskaņojot (Pils telpas, dabas takas,
Senlietu kolekcijas telpas)
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VIESOS GAIDĀM Ģimenes un visu vecumu interesentu grupas.
TIKŠANĀS VIETA “Labieši”, Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov.,
LV-5218) (Gārsenes pils)
GPS: 56.0993041, 25.8102172
IZMAKSAS Taku apmeklējums: Pieaugušajiem – 1,40 EUR, bērniem,
studentiem, pensionāriem: 0,70 EUR; gida pakalpojumi 5,70 EUR/h.
Vīna degustācijas: 2,50 EUR/personai. Grupām virs 25 pers.:
2 EUR/personai.
Senlietu muzeja apmeklējums: par ziedojumiem.
LABĀKAIS No 30 min. līdz 5 h
VIESOŠANĀS ILGUMS
KONTAKT Pieteikties grupām un individuāli - Gārsenes pils pārvaldniece/
INFORMĀCIJA gids Dace Geida, tel. 26367150,
e-pasts: garsenespils@akniste.lv,
https://www.facebook.com/Garsenecastle/

Kas vēl apskatāms?
Gārsenes luterāņu baznīca un barona Budberga dzimtas kapliča
20. gs. sākumā celtā baznīca ar tikpat senām ērģelēm, kuru barons fon Budbergs bija
iecerējis kā veltījumu savai mirušajai sievai. Baznīca renovēta 20.gs. 90ajos gados. Blakus
baznīcai arī leģendām bagāta barona Budberga dzimtas kapliča.
Tel. +371 26367150
Laivu noma un piknika un atpūtas vieta pie Gārsenes pils
Tel. +371 26367150, e-pasts: garsenespils@akniste.lv
https://www.facebook.com/Garsenecastle/
Gārsenes centrā ir veikals, kultūras
nams, baznīca, kapliča, ugunskura un
atpūtas vietas, peldvieta, bibliotēka,
makšķerēšanas vietas, sporta laukums,
velo trase, slēpošanas trase, slēpņošanas
punkti.
Netālu
no
Gārsenes
augusta
2. nedēļas nogalē notiek Alternatīvās
kamermūzikas festivāls “Sansusī”, Gārsene
ir daļa no Latvijas robežas ceļa “1836”,
velokross “Sēlijas pērle”.
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Kaldabruņa - trejdeviņu sajūtu sala
Kaldabruna – Three-nine Feelings` Island  Kaldabrunia – daugybės pojūčių sala

Lai nokļūtu Kaldabruņā, ir jābrauc pāri trejdeviņiem kalniem un trejdeviņām lejām. Un, gluži kā pasaku formulā, brauciens
ceļotāju atved uz atšķirīgu pasaules telpu. Uz Sēlijas ciematu, kas bagāts ar senām tradīcijām, kuras līdz mūsdienām saglabātas
mutvārdos un darbos. Uz ciematu, kurā cilvēki ir pārliecināti par savas dzīvošanas jēgu un nozīmi mūžības priekšā. Uz vietu, kas glabā
Kaldabruņas Māras jostu ozola dobumā, Padebeša spēku un Pusnakts pļavas mistērijas. Uz vietu, kurā radītāja sajūtas var piedzīvot,
veidojot savas pasaules gabaliņus no stikla, koka vai pat siena. Uz vietu, kuras ģeogrāfisko centru un vārdu iezīmē Aukstā aka. Uz
vietu, kur kristīto vārdu ieguvis Jānis Pliekšāns, un lielā notikuma dievnams šodien atbalso gan aizmirstību, gan atdzimšanu – gluži kā
Raiņa literārais mantojums. Uz vietu, kur mežu vidū savas sētas durvis atvērs īsti spēcīga sēļu saimniece. Kaldabruņas sajūtu starojums
sniedzas līdz Dronku kalna vējiem, pamežā apslēptam Velna pēdas akmenim un visnoslēpumainākajai Latvijas bibliotēkai Eglaines
dabas liegumā.
Šai salā nonākot, ir jāatver acis, ausis un rokas – jābūt gatavam piedzīvot, saņemt un dot.
Ceļojums Trejdeviņu sajūtu salā sākas ar „Pļavas muzeju”. Muzeju kādreizējās
Kaldabruņas sākumskolas simtgadīgajā ēkā ir izveidojusi biedrība „Ūdenszīmes” . Šeit
skatāma oriģināla ekspozīcija, kas veidota kā cilvēka dzīves gājums mūžības pļavā.
Ienākšana šai pasaulē caur smilgu zelta rasu; pasaules lieluma apbrīnošana Bērnības
gaismas objektā; radošā spēka piedzīvojums Padebeša vainagā; mūža otrās puses
apzināšanās Pūra vainagā. Pamata ekspozīciju bagātina Vārdnieku vainags, kas vēsta
par apkārtnes dabas dziedniekiem, un Kaldabruņas Māras josta ozola dobumā. Atsevišķs
pārdzīvojums ir multimediju ekspozīcija „Pusnakts pļavā”.
Laikā no jūlija līdz septembrim Pļavas muzejs dodas ārpus telpām – tad ābeļdārzā
pie Kaldabruņas skolas top un ir skatāma siena skulptūru izstāde. Muzejs piedāvā arī
dažādas radošās darbnīcas – stikla un koka apstrāde, lāzergravēšana, darbs ar dabas
materiāliem. Atsevišķas sajūtas raisa sēļu sēta “Gulbji” , kurā saglabātas senajai Sēlijai
raksturīgās ēkas un senlietas, saimniece pārzina gan dziesmas un tradīcijas, gan īsti sēliska
ēdiena pagatavošanas prasmes. Īpašs piedzīvojums sagaida izturīgākos ceļotājus –
brīnumainā Tadenavas bibliotēka un Eglaines dabas liegums. Šeit, ierodoties krēslā vai
miglainā novakarē, iespējams piedzīvot ne tikai pilnīgas vienatnes un dabas varenības
sajūtu. Šai vietā Trejdeviņu loku izgājušais cilvēks pats kļūst par daļu no šīs varenības.
Saplūsmes sajūta. Tā noslēdz ceļojumu.
On the way to Kaldabruna a traveller crosses many hills and valleys. Like it is in
a fairy-tale - the long tour brings a traveller to a comletely different world – to a Selonian
village that is rich in living old traditions. To a village where the people are aware of the
meaning of their living. To a place that keeps Kaldabruna Mara`s belt in an oak cavity, that
keeps the strength of the plant Padebesis and the mysteries of the Midnight meadow. To
a place where a traveller can experience the feelings of a creator by making small pieces
of a personal world from glass, wood or even from hay.
The name of the village comes from the German language (kalten Brunnen) meaning
a cold well. To a place where the great Latvian poet Rainis (Janis Plieksans) was baptised
in the local church which nowadays echoes both oblivion and revival – just like the
literary heritage of Rainis does. To a place where in the middle of the forest a strong
Selonian housewife opens the door of her house to a welcome traveller. The very special
Kaldabruna feelings stretch well beyond the village – up to Hill Dronku, the stone called
Velna peda (Devil`s Foot) and the most secretive Latvian library in Eglaine Nature Reserve.
Coming to this island one should open one`s eyes, ears and hands and to be ready
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to experience, to get and to give.
A tour round the Island of three-nine feelings starts at the Meadow Museum
founded by the local Association “Watermarks” (Udenszimes) and situated in a centuryold building of the former Kaldabruna Elementary School. Here one can see an original
exposition that has been designed to show the journey of a man through the meadow
of eternity: we enter this world through the golden dew of the bent grass; we admire the
greatness of the world in the corner of the Childhood`s light; we experience the adventure
of creative strenghth in the Padebesis Wreath; our awareness of the second half of life
is hidden in the Dowry Wreath. The Charmers` Wreath tells us about the natural healers
who used to live in the neighbourhood. One may be taken over by a different kind of
feeling while watching the multimedia exposition “Midnight Meadow”. The museum
offers various creative workshops – glass and wood processing, laserengraving and
work with natural materials.
From July to September the Meadow Museum goes outdoors – hay sculptures are
made and their exhibition is set up in the orchard by the school building .
One may experience a different kind of feeling in the Selonial farmstead called Gulbji
(Swans), famous for its typically Selonian buildings and antiques. The housewife knows
the traditions and folk songs, and is very good at cooking traditionally Selonian dishes.
The toughest travellers are sure to experience a unique feeling when coming to the
miraculous library of Tadenava and the Nature Reserve of Eglaine. Arriving here at dusk
or in a misty evening one can experience both the feeling of a complete solitude and the
majesty of nature. After having experienced the thre-nine feelings during the day`s tour,
a human being may feel like being a part of the majestic nature. This feeling concludes
the tour.
Norint patekti į Kaldabrunią, reikia perkopti devynis kalnus ir pereiti devynis
slėnius. Ir lygiai kaip pasakose, kelionės pabaigoje keliautojas patenka į visai kitą erdvę. Į
Sėlos žemę, turtingą senų tradicijų, kurios iki šių dienų išsaugotos žodžiuose ir darbuose.
Į žemę, kur žmonės tiki savo gyvenimo prasme ir amžinybe. Į vietą, kur ąžuolo ertmėje
saugoma Kaldabrunios Maros juosta, debesylo galia, vyksta vidurnakčio pievos misterijos.
Į vietą, kur galima pasijusti tikru menininku kuriant savo pasaulio objektus iš stiklo, medžio
ar šieno. Į vietą, kurios geografinį centrą ir vardą žymi Ledinis šulinys. Į vietą, kur krikšto
vardą gavo Janis Pliekšanas, o jo krikšto bažnyčia šiandien spinduliuoja tiek užmarštį, tiek
ir atgimimą – lygiai kaip Rainio kūriniuose. Į vietą, kur miško glūdumoje savo sodybos
duris atveria svetinga sėlių šeimininkė. Kaldabrunios pojūčių erdvė tęsiasi iki pat Dronkų
kalno vėjų, pamiškėje paslėpto Velnio pėdos akmens ir slėpiningos Latvijos bibliotekos
Eglainės draustinyje.
Atvykus į šią salą reikia atverti akis, ausis ir rankas – pasiruošti patirti, imti ir duoti.
Kelionė po devynių pojūčių salą prasideda nuo „Pievų muziejaus“. Muziejų
šimtamečiame buvusios Kaldabrunios pradinės mokyklos pastate įkūrė bendrovė
„Ūdenszīmes“ (Vandens ženklai). Čia galima apžiūrėti originalią ekspoziciją, kuri sukurta
kaip žmogaus gyvenimo eiga amžinybės pievoje. Atėjimas į šį pasaulį per auksinę žolės
rasą; pasaulio dydžio stebėjimas Vaikystės šviesų objekte; kūrybinių jėgų nuotykis
pinant Debesylo vainiką; antros gyvenimo pusės apmąstymas pinant Dvasios lobių
vainiką. Pagrindinę ekspoziciją papildo Žiniuonių vainikas, pasakojantis apie šių apylinkių
liaudies gydytojus, ir ąžuolo ertmėje esanti Kaldabrunios Maros juosta. Nepamirštamas
išgyvenimas yra multimedijų ekspozicija „Vidurnaktis pievoje“.
Nuo liepos iki rugsėjo „Pievų muziejus“ persikelia į lauką – tuomet obelų sode prie
Kaldabrunios mokyklos kuriamos ir apžiūrimos šieno skulptūros. Dar muziejus siūlo
įvairių kūrybinių dirbtuvių – stiklo ir medžio apdirbimo, lazerinio graviravimo, darbų su
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natūraliomis medžiagomis. Nepamirštami įspūdžiai laukia jūsų sėlių sodyboje „Gulbji“
(Gulbės), kur yra išsaugoti senajai Sėlai būdingi pastatai ir sendaikčiai, šeimininkė gerai
žino tiek giesmes ir tradicijas, tiek moka gaminti unikalius sėliškus patiekalus. Ypatingas
nuotykis laukia pačių ištvermingiausių keliautojų – stebuklinga Tadenavos biblioteka
ir Eglainės draustinis. Čia, atvykus temstant ar ūkanotą pavakarę galima patirti ne tik
visiškos vienatvės ir gamtos galybės jausmą. Šioje vietoje devynis ratus praėjęs žmogus
pats tampa šios galios dalimi. Vienybės pojūtis. Taip baigiasi kelionė.

Viesiem piedāvājam:
Trejdeviņu sajūtu taka- izbaudāma trīs lokos.
 Mazais loks. Rasa smilgās – iztēles, radīšanas un atklāsmes sajūta.
1) Pļavas muzeja ekspozīcijas apskate gida pavadībā;
2) Multimediju ekspozīcija “Pusnakts pļava”
3) Radošā darbnīca pēc grupas izvēles un gadalaika – stikls, koks, siena skulptūras.
Izejot šo loku, sapratīsi, ka zelts šūpojas smilgas rasā un tavā spējā to pasmelt. Tava
pasaule ir vienmēr ar tevi. Un tev ir diezgan dāvanu tās radīšanai.

VIESOS GAIDĀM Maksimālais skaits – 40 cilvēki, nav specifisku ierobežojumu.
Viesiem jābūt gataviem iet dabā, radīt un sajust. Noaut kurpes,
izslēgt telefonus un aizspriedumus.
TIKŠANĀS VIETA Biedrība “Ūdenszīmes”, Kaldabruņas skola, Rubenes pag.,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.095033, 26.067339
IZMAKSAS Mazais loks – EUR 5.00
Vidējais loks – EUR 8.00
Lielais loks – EUR 20.00
LABĀKAIS Mazais loks – 2 stundas
VIESOŠANĀS ILGUMS Vidējais loks – 3 stundas
Lielais loks – visa diena…..un vēl mazlietiņ
KONTAKT Vārds, Uzvārds: Ieva Jātniece
INFORMĀCIJA Telefons: +371 29548967
e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
facebook konts/mājas lapa: www.udenszimes.lv
www.facebook.com/Udenszimes

 Vidējais loks. Dziļums un augstums – piederības, laika plūsmas
un atdzimšanas sajūta.
1) Pļavas muzeja ekspozīcijas apskate gida pavadībā;
2) Multimediju ekspozīcija “Pusnakts pļava”
3) Radošā darbnīca pēc grupas izvēles un gadalaika – stikls, koks, siena skulptūras;
4) “Aukstās akas” krustceles – bijušais ciemata centrs un gida stāsts par to;
5) Červonkas baznīca, ainava no baznīcas torņa – gida pavadībā.
Šai lokā sajutīsi laika plūsmu. Notikumus, kas veido mijkrēšļa un atdzimšanas brīžus.
Un apzināsies, ka tu esi savas zemes mūžības daļa. Katra nākamā sekunde šo atstāj
vēsturei.
 Lielais loks. Maize, akmens, vējš – tīras garšas, dabas varenības
un saplūsmes sajūta.
1) Pļavas muzeja ekspozīcijas apskate gida pavadībā;
2) Multimediju ekspozīcija “Pusnakts pļava”
3) Radošā darbnīca pēc grupas izvēles un gadalaika – stikls, koks, siena skulptūras.
4) “Aukstās akas” krustceles – bijušais ciemata centrs un gida stāsts par to;
5) Červonkas baznīca, ainava no baznīcas torņa – gida pavadībā.
6) Sēļu sēta “Gulbji”, pusdienas un saimniecības apskate;
7) Vēja izbaudīšana Dronku kalnā;
8) Pēdas piemērīšana pie Velnakmens;
9) Mītiskā Tadenavas bibliotēka un Eglaines dabas liegums.
Izejot Kaldabruņas lielo loku, sajutīsi Sēlijas zemes iekļaujošo spēku. Tas ir maigs un
smagnējs kā pielijusi villaine. Vismaz līdz nākamajiem Saulgriežiem tā gulēs uz taviem
pleciem. Saplūsme.
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Pilskalne – muižu zemju medus sala
Pilskalne – the Island of the manor lands` honey
Pilskalnė – dvarų žemių medaus sala

Neretas novada Pilskalne iemieso neskartu dabu un muižkungu laika atstāto zīmju šarmu. Šī kombinācija veido izcilu vietu, kur
var ievākt tīrāko medu no vēsturisko muižu - Pilkalnes un Gricgales - zemēm. Savu Pilskalni mēs mīļi dēvējam par muižu zemju medus salu.
Tā atrodas gleznainā reljefā Sēlijas valnī Lietuvas pierobežā. Te izbaudīsiet tīru dabu un saldu medu, relaksējoties atvaļinājuma laikā
vai brīvdienā. Tā būs medus ceļa iepazīšana, bišu produktu degustācijas iespējas, ievirze bišu dziesmas un vaska smaržas ārstnieciskajā
kursā maršrutā Pilkalnes muiža – bišu drava Pumpuri – bišu drava Pūteļi – Gricgales krogs.
Maršrutu iespējams sākt arī pretējā virzienā – no Gricgales kroga uz lūgšanu namu,
bišu dravām, dienu noslēdzot Pilkalnes muižā, kur ceļotājiem piedāvā arī naktsmītnes.
Pilskalne in Nereta County is famous for the wild nature and the charm of
the signs of the manorial times. This combination turns Pilskalne into an excellent
place where to obtain the purest honey from the historical manor lands of Pilskalne
and Gricgale. That is why Pilskalne is called the Island of the manor lands` honey.
Pilskalne is situated in the picturesque relief of the Selonian wall on the border
with Lithuania. Here you can enjoy pure nature and sweet honey, relax during your
vacation or weekends. You will learn about “the honey way”, taste different bee
products following the rout: Pilskalne Manor House – the bee apiary Pumpuri – the
bee apiaryPuteli – Gricgale Inn.
You can come here from the opposite direction and go from Gricgale Inn to the
church, the bee apiaries and finish the day at Pilskalne Manor House where you can
spend the night.
Neretos savivaldybėje esanti Pilskalnė įkūnija natūralią gamtą ir nuo dvarų
laikų likusį žavesį. Toks derinys kuria išskirtinę erdvę, kur galima rinkti švariausią medų
iš istorinių Pilkalnės ir Gricgalės dvarų žemių. Savo Pilskalnę mes su meile vadiname
dvarų žemių medaus sala.
Pilskalnę supa nuostabūs kraštovaizdžiai, ji yra Sėlos kalvyne prie Lietuvos
pasienio. Čia galite mėgautis natūralia gamta ir saldžiu medumi, atsipalaiduoti per
atostogas ar laisvadieniais. Keliaudami daug sužinosite apie medų, paragausite bičių
produktų, pasiklausysite bičių dūzgimo ir mėgausitės vaško kvapais gydomojo kurso
rėmuose maršrutu Pilkalnės dvaras – bitynas Pumpuriai – bitynas Pūteliai – Gricgalės
smuklė.
Maršrutą galima pradėti ir priešinga kryptimi – nuo Gricgalės smuklės link
bažnyčios ir bitynų, o baigti dieną Pilkalnės dvare, kur keliautojams siūloma nakvynė.

Viesiem piedāvājam:
Muižas zemju medus ceļš.
Ceļu sākam ar Pilkalnes muižu: ēku, unikālās plauktu graudu kaltes, klēts un parka
apskate. Īss ievads biškopības vēsturē. Plūškoka un medus tējas degustācija.
Bišu dravas “Pumpuri” apmeklējums. Bišu produktu inventāra un guļstropu
demonstrējums - ievirze bišu dziesmas un vaska smaržas ārstnieciskajā kursā.
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Bišu dravas “Pūteļi” apmeklējums. Dravas apskate, bišu mājas un bitenieka darba
telpu apskate. Izbrauciens ar peldošu lapeni ūdensrožu dīķī un medus kvasa degustācija.
Bišu vaska sveču iedegšana sēļu spēka slavināšanai Gricgales lūgšanu namā. Ēkas
un vietas stāsts.
Gricgales medus saldās dzīves kroga apmeklējums: gida stāstījums par kroga
vēsturi un rakstnieci Lūciju Ķuzāni kā ēkas bijušo ilggadējo saimnieci. Tāpat pieejama
telpu apskate gida pavadībā un kroga čarka, piparmētru tēja ar medu un kroga pankūkas
ar medu.
Iespējams ieplānojot arī radošo darbnīcu “Katram savs māla medus pods”. Trauku
keramiķes Zandas Rageles vadībā izgatavosiet paši savām rokām no māla. Izžuvušu jūsu
veidoto trauku keramiķe noglazēs un apdedzinās. Kad trauks būs gatavs, keramiķe jums
to paziņos un vienosieties par tā saņemšanu. Te arī iespēja iegādāties vietējo biškopju
ražoto biškopības produktus par demokrātiskām cenām.

VIESOS GAIDĀM Visu vecumu dabas un vēstures mīļotājus.
Grupas lielums no 5 līdz 35 cilvēki.
TIKŠANĀS VIETA Pilkalnes muiža,
Pilkalne, Pilskalnes pag., Neretas nov., LV-5110
GPS: 56.188154, 25.242101
Informācija: Valdis Tomsons
t. +371 29341352; www.booking.com/Pilkalnes_muiza/Nereta
IZMAKSAS Cenas grupām (par individuālu apmeklējumu cenām sazināties ar
koordinatori):
1. Ekskursija Pilkalnes muižā 35 EUR + degustācija 15 EUR./grupa
2. Bišu dravas Pumpuri apciemojums: guļstrops kā ārstniecisks
pakalpojums – individuāli 10 EUR/ stunda, grupai līdz 5 cilvēki
2. EUR 10 min. Biškopības inventāra demonstrējums un bišu
produktu degustācija grupai līdz 35 cilvēkiem 20 EUR. Iespēja
iegādāties bišu produktus par draudzīgām cenām.
3. Bišu dravas Pūteļi apciemojums: saimniecības apskate,
izbrauciens + degustācija grupai līdz 35 cilvēkiem 35 EUR. Iespēja
iegādāties medu par demokrātiskām cenām.
4. Gricgales lūgšanu nams – apskate gida pavadībā 20.00 EUR +
vaska svece iedegšanai 0.50 EUR/gab.
5. Gricgales krogs – ekskursija gida pavadībā 30 EUR + kroga
čarka, piparmētru tēja ar medu, pankūkas un medus 1.50 EUR/
porcija degustācijai. Medus trauka izveide no māla, glazēšana,
apdedzināšana 10 EUR/persona/nodarbība.
LABĀKAIS 1. Pilkalnes muiža - apskates ilgums ~2 – 2,5 stundas.
VIESOŠANĀS 2. Bišu drava Pumpuri - apskates ilgums ~1 stunda.
ILGUMS 3. Bišu drava Pūteļi - Apskates ilgums 1 -1,5 stunda.
4. Gricgales lūgšanu nams – apskates ilgums 0,5 stundas.
5. Gricgales krogs – apskates ilgums + pankūku baudīšana - 1 stunda
radošā darbnīca – 1 stunda. Kopā krogā pavadītais laiks - 2 stundas.
Kopā Muižas zemju medus salas apmeklējuma ilgums 7 – 8
stundas jeb 1 pilna diena.
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KONTAKT Koordinatore Lidija Ozoliņa
INFORMĀCIJA Telefons: +371 29353379
e-pasts: lidija.ozolina@inbox.lv;
facebook konts/mājas lapa: https://www.facebook.com/Neretasnovada-novadpētniecības-muzejs-207153896498...
Arī Marika Sūruma, t. +371 29266802; e-pasts: suruma@gmail.com

Ko vēl apskatīt?
Gricgales luterāņu lūgšanas nams
Viens no retajiem lūgšanu namiem, kur ir bijusi gan skola gan lūgšanu nams. Reizi
mēnesī notiek dievkalpojumi.
Šī 1783. gadā celta skolas ēka, kas vēlāk izmantota arī kā baznīca un tagad pazīstama
ar nosaukumu “Lūgšanu nams”. Barons Nikolauss fon Korfs skolas ēku dāvināja
zemniekiem, kad Kurzemē bija tikai deviņas šāda veida skolas. Lūgšanu nams kopā
ar Gricgales (Medņu) krogu un muižas centru ir Gricgales kultūrvēsturiskās ainavas
neatņemama sastāvdaļa.
Koordinatore Lidija Ozoliņa
Telefons: +371 29353379
e-pasts: lidija.ozolina@inbox.lv

Rite - ciemos pie kičīgās omītes

Rite – a visit to the Citchy Granna  Ritė – svečiuose pas neįprastą senelę
Ceļojumu pa Rites pagastu sākam, braucot no Neretas puses. Labajā ceļa malā pirms autobusa pieturas “Salātnieki” ir
neliels meža celiņš, kas aizved uz pirmo Omes bagāžas vietu. Tas ir muzejs “Pumpuri”, kur Jānis Staltmanis sakrājis dažādas senlietas
un senus braucamrīkus. Braucot kādus 12 km uz priekšu, nonāksim pie burvīgās Ilzu baznīcas, kas atrodas ceļa kreisajā pusē. Turpat
ir arī z/s “Kacītes” kur viesmīlīgā Sarkaņu ģimene labprāt uzņem baznīcas apmeklētājus, kā arī sniedz visdažādākās atpūtas iespējas:
pirts, spoku nakts baznīcā, makšķerēšana dīķī, zupas vārīšana uz ugunskura, pastaigas pa takām līdz Ilzu jeb Garjama ezeram, savas
enerģijas izpēte, pastaiga savvaļas takās pa burvestību mežu. Piedzīvojums var sākties, jo mobilo sakaru ierīcēm šeit nav zonas! Toties
ir 15 gultas vietas, un var uzsliet arī savas teltis.
Pie pašas Lietuvas robežas ir iespēja pavizināties ar zirgiem z/s “Muitnieki”. Un tad jau ir arī Ilzenbergas muiža turpat aiz robežas.
Vēl Latvijas pusē atrodas divi pilskalni – Stupeļu un Margas pilskalni.
Atpūsties var lauku sētā “Ceļinieki”. Naktsmītne, pirts vakars ar dažādām iespējām: vakars pie dārza kamīna vai pie ugunskura,
makšķerēšana, lauku sētas un bišu dravas apskate. Ja lauku sētas šarms nevilina, tad naktsmītni var meklēt Rites tautas namā.
Šeit var izguldīt tūristus, tikai savs matracītis jāņem līdzi pašiem. Blakus klubam ir dīķis, parks, kurā atrodas baskāju taka, basketbola,
volejbola un futbola laukumi, arī bērnu rotaļu laukums.
The tour round the village of Rite starts coming from the direction of Nereta. On the right side of the road just before the bus
stop “Salatnieki” there is a narrow road through the wood that leads to the private museum “Pumpuri”. Janis Staltmanis has collected
different antiques and old vehicles. Driving some 12 km ahead on your left you will see Ilzu Church . Near it there is a farmsted
“Kacites” where the hospitable Sarkani family accomodate the church visiters and offer them leisure facilities and activities: a Latvian
sauna, a ghost night in the church, fishing in the pond, the fun of boiling soup on the fire in the garden, walks through the forest up to
Lake Ilzu called also Lake Garjama. The adventure trip can start – the place is outside the mobile phone coverage! However, there
are 15 bed places and one can set up one`s own tent.
On the very border with Lithuania there is a farmstead called Muitnieki that offers horse rides. Ilzenberga`s Manor House is just
across the border. Nearby there are 2 of the many Selonian castlehills – those of Stupeli and Marga.
You can relax in the farmstead called Celinieki (Travellers): accommodation, a sauna evening with a possibility to enjoy the rural
silence by the garden fireplace, fishing, a tour round the farmstead or the bee apiary. In case the farmstead`s charm is not your cup
of tea, you can stay overnight in Rite Culture House if only you have taken a mattress
with you. Early in the morning you can fish in the pond nearby or walk along the
barefoot trail, or play some team game in the park while the chldren are enjoying the
time on the playground.
Kelionę po Ritės valsčių pradedame iš Neretos pusės. Dešinėje kelio
pusėje prieš autobusų stotelę „Salātnieki“ yra nedidelis miško keliukas, vedantis į
pirmą senelės kraičio vietą. Ten yra muziejus „Pumpuri“, kur Janis Staltmanis surinko
įvairiausių sendaikčių ir senovinių judėjimo priemonių. Pavažiavę maždaug 12 km į
priekį pamatysite žavią Ilzų bažnyčią, esančią kairėje kelio pusėje. Visai netoli yra ūkis
„Kacītes“, kur svetinga Sarkanių šeimyna mielai priima bažnyčios lankytojus ir siūlo
įvairiausių pramogų: pirtį, vaiduoklišką naktį bažnyčioje, žvejojimą tvenkinyje, sriubos
ant laužo virimą, pasivaikščiojimą takais iki Ilzų arba Garjamo ežero, savos energijos
tyrimus, pasivaikščiojimą laukinės gamtos takais po paslaptingą mišką. Nuotykiai
prasideda, nes mobiliųjų prietaisų ryšys čia praktiškai neveikia! Galime pasiūlyti 15
gulimų vietų arba galite miegoti savo palapinėse.
Prie pat Lietuvos sienos yra galimybė pasivažinėti su žirgais ūkyje „Muitnieki“
(Muitininkai). Ten pat prie sienos yra ir Ilzenbergo dvaras. Dar Latvijos pusėje yra du
piliakalniai – Stupelių ir Margos.
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Atsipūsti galima sodyboje „Ceļinieki“ (Keliautojai). Nakvynė, pirtis ir įvairiausios kitos
pramogos: vakaras prie sodo židinio ar laužo, žvejyba, ekskursija po senovinę sodybą
ir bityną. O jeigu tokios sodybos žavesys nevilioja, nakvynės galima ieškoti Ritės tautos
namuose.
Čia turistai gali pernakvoti, tik reikia turėti savo čiužinį. Šalia klubo yra tvenkinys ir
parkas. Parke dar yra basakojų takas, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės, dar vaikų
žaidimų aikštelė.

Viesiem piedāvājam:
Ceļojumu laika, enerģiju un dabas brīnumu jūklī kopā ar 3 uzņēmīgām omēm, kuras
parādīs, iemācīs, ļaus izdzīvot, izzināt un sajust. Iepazīsti Ilzes baznīcas enerģiju un izzini
savu, sajūti lauku dzīves vilinājumu, atpūties no ikdienas rūpēm bezzonas vietās, dodies
zirgu izjādē pie Lietuvas robežas, atklāj teiksmas, dodoties savvaļas takās!
Muzejs “Pumpuri”, kur Jānis Staltmanis ir sakrājis dažādas senlietas un senus
braucamrīkus, piedāvā iepazīties ar dažādiem Omes pagātnes labumiem - to, kas nu
omei bagāžā sakrājies.
Ilzu baznīca un z/s “Kacītes”, kur viesmīlīgā Sarkaņu ģimene labprāt uzņem baznīcas
apmeklētājus, kā arī sniedz visdažādākās atpūtas iespējas: pirts, spoku nakts baznīcā,
makšķerēšana dīķī, zupas vārīšana uz ugunskura, pastaigas pa takām līdz Ilzu jeb
Garjama ezeram, savas eneŗģijas izpēte, pastaiga savvaļas takās pa burvestību mežu.
Piedzīvojums var sākties, jo mobilo sakaru ierīcēm šeit nav zonas! Toties ir 15 gultas
vietas, un var uzsliet arī savas teltis.
Z/s “Muitnieki” iespējams sajust Lietuvas robežas tuvumu zirga mugurā!
Lauku sētā “Ceļinieki” ir lieliska iespēja atpūsties no tālā ceļa. Naktsmītne, pirts vakars
ar dažādām iespējām: vakars pie dārza kamīna vai pie ugunskura, makšķerēšana, lauku
sētas un bišu dravas apskate.
Ja lauku sētas šarms nevilina, tad naktsmītni var meklēt Rites tautas namā.
Šeit var izguldīt tūristus, tikai savs matracītis jāņem līdzi pašiem. Blakus klubam ir
dīķis, parks, kurā atrodas baskāju taka, basketbola, volejbola un futbola laukumi, arī bērnu
rotaļu laukums.

TIKŠANĀS VIETA 1) Adrese:”Pumpuri”, Rites pag., Viesītes nov., LV-5228
2) Adrese:”Sprīdīši”, Rites pag., Viesītes nov., LV-5228
3) Adrese:”Muitnieki”, Rites pag., Viesītes nov., LV-5228
4) Adrese: ”Ceļinieki”, Rites pag., Viesītes nov., LV- 5228
5) Adrese:”Pagastmāja”, Rites pag., Viesītes nov., LV-5228
IZMAKSAS 1) Objektu apskate - pret ziedojumiem
2) 24 h guļvieta no cilvēka - EUR 10.00
3) Izjāde ar zirgiem 1 h - EUR 20.00
4) Lauku sētā “Ceļinieki” - 24 h telpu noma ar 5 guļvietām izmaksā
75 EUR. 2 EUR par telts vietu.
5) Par iespēju pārnakšņot EUR 2.00

LABĀKAIS 1) Apmēram min 30
VIESOŠANĀS 2) No dažām stundām līdz pat 24 h. Vasaras sezonā.
ILGUMS 3) Līdz 1h. Vasaras sezonā.
4) Dažas stundas atpūtai, vai pat 24 h ilgai laika pavadīšanai.Vasaras
sezona.
5) Nakšņošana no 19:00-09:00
KONTAKT Lai ciemotos pie kičīgajām omēm pieteikties zvanot/rakstot:
INFORMĀCIJA Vārds, Uzvārds: Aina Guoģe
Telefons: +371 29936498
e-pasts: ainucis35@inbox.lv
Individuāli varat sazināties ar katru pakalpojuma sniedzēju zvanot/
rakstot:
1. Jānis Staltmanis, telefons: +371 26156242
2. Valentīna Sarkane, telefons: +371 26453761
3. Matīss Kāršenieks, telefons: +371 20325591
4. Aija Rutka, telefons: +371 28605526
5. Aina Guoģe, telefons: +371 29936498

Ko vēl apskatīt?
Stupeļu pilskalns
Atrodas 3 km dienvidos no Vecumnieku – Ilūkstes ceļa. Nezinātājam pilskalna atrašana var sagādāt grūtības, jo norāžu nav. Arī
tālāk minētais Stupeļu Lielais akmens veģetācijas laikā nebūs tik viegli atrodams. Ap 30 m augstais Stupeļu kalns ir viens no Sēlijas
vēsturiskā novada lielākajiem pilskalniem. Tā izpētes rezultāti vēsta, ka pirmo reizi tas pamests mūsu ēras sākumā, bet pēcāk apdzīvots
vēlajā dzelzs laikmetā. Interesanti, ka pilskalna apkaimē iegūta un apstrādāta dzelzs. Atradumi liek domāt, ka šajā vietā atradusies viena
no agrīnajām novada „pilsētām”. Stupeļu kalna rietumunogāzes piekājē uzmeklējams 6,7 m garais, 5,6 m platais un līdz 2,7 m augstais
Stupeļu Lielais akmens, kura virszemes tilpums ir 35 m3. Iespējams, ka akmens kalpojis kā kulta vieta. Arheoloģiskajos izrakumos (20.
gs. 70. gadu beigas) tā tuvumā atrastas 10. - 13. gs. senlietas.
Rites tautskola
Rites tautskola ir privāta institūcija, kas atrodas Rites pagastā, Viesītes novadā, Latvijā. Skolas ēka ir paredzēta studentu apmācībai
un izglītošanai, kā arī izmitināšanai.
Institūcijas mērķis ir atbalstīt jaunu pieaugušo izglītības sistēmas izveidi Latvijā, dibinot tautskolas, balstoties uz Dānijas pieredzi.
Rites tautskolas mērķis un uzdevums ir sabiedrības izglītošana, dodot studentiem iespēju attīstīt un pilnveidot sadarboties spēju,
atklātību, enerģiju un stingru piesaisti demokrātijas vērtībām.
Tālr.: +371 233 733 63, e-pasts: ritestautskola@inbox.lv
Telpas nometņu rīkošanai, guļvietas (maksimāli 25 vietas), sauna, dīķis.
Tālrunis: + 371 26613502
Stupeļu akmens
Garums – 6,7 m, platums – 5,6 m, augstums nogāzes pusē 2,8 m, kalna pusē – 0,2 m, apkārtmērs 20,5 m, tilpums – 35 m³.
Akmenim ir apgāztas piramīdas forma, tā virsma ir plakana (25 m2), virspusē iedobumi (lielums 1.5 x 1.3 m). Bijusī kulta vieta - 1977 1978. gadā te izdarīti arheoloģiskie izrakumi. Tuvumā atrastas 10 - 13. gs. senlietas.
Rapakivi granīts - viborgīts.
http://www.vietas.lv/objekts/stupelu_lielais_akmens/
Rites pagastā ir bibliotēka, veikals, tautas nams. Subate ir apmēram 30 minūšu brauciena attālumā, savukārt Nereta apmēram 10
minūšu brauciena attālumā.
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Saukas baudu sala

Sauka – the Island of Delights  Šauko malonumų sala
“Kā dieva ausī!” teic klusas atpūtas cienītāji, iebraucot lauku mājas “Bincāni” pagalmā. Plašā ezera miers, putnu dziesmas
un pasakainas ainavas, braucot pa Saukas dabas parka teritoriju. Saukas dabas parkā jūs varat sameklēt sev piemērotas naktsmītnes,
makšķerēt, vizināties ar laivām, katamarāniem, izbraukt ar velosipēdiem pa 26km garo velomaršrutu, izstaigāt dabas takas, kas
aprīkotas ar atraktīviem pārsteigumiem. Plašs lauku labumu piedāvājums – rozes un dējējputni, melnā plūškoka sīrups un dabīgo augu
karameles – tas viss baudāms tieši Saukā! Kultūras un vēstures baudītājiem saistošas būs komponista Arvīda Žilinska dzimtās mājas un
Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets.
“Like in the ear of the God!” say the fans of some quiet rest when coming to the cottage called Bincani. - the peace of the
large lake nearby, the bird songs and the picturesque landscapes of the Sauka Nature Park. In the nature park you can find suitable
accommodation, enjoy fishing or rowing in a boat or catamaran, go cycling along the 26
km long cycle route or going on a walk along the nature trails that are full of unexpected
surprises. Sauka offers a broad supply of rural benefits – roses and laying birds, black
elderly syrup and natural plants` caramel. The culture and history fans are sure to enjoy
a visit to the native home of the composer Arvids Zilinskis and the memorial room to
Martins Buclers - the founder of Latvian photography.
Kaip pono dievo ausy sako ramaus poilsio mėgėjai atvykę į kaimo turizmo
sodybos „Bincāni“ kiemą. Didelio ežero ramybė, paukščių čiulbėjimas ir pasakiški
kraštovaizdžiai keliaujant po Šauko gamtos parko teritoriją. Šauko gamtos parke rasite
sau tinkamą nakvynę, galėsite žvejoti, irstytis valtimis, plaukioti katamaranais, pasivažinėti
26 km ilgio dviračių maršrutu, pasivaikščioti pažintiniais takais, šalia kurių yra patrauklių
netikėtumų. Didelė kaimo gėrybių pasiūla: rožės ir paukščiai dedekliai, juodojo šeivamedžio
sirupas ir natūralios augalinės kilmės karamelės. Ir visa tai vien Šauke! Kultūros ir istorijos
mėgėjams patiks kompozitoriaus Arvydo Žilinsko gimtieji namai ir Latvijos fotografijos
pradininko Martino Buclero fotografijos kabinetas.

Viesiem piedāvājam:
1. Viss par olām - saimniecībā „Vilciņi.” Izzināšana, kā no olas top par cāli! Piedāvājumā
ir iespēja notiekošo apskatīt saimniecībā klātienē. Izpētīt, kas notiek inkubatoros, ko dara
cālīši brūderī, apraudzīt, vai vistas labi dēj olas, pavērot, ko dara pīles, dzirdēt pērļu vistu
sasaukšanos un brīdinājuma signālus, pabarot zosis ar kādu kārumu, uztaisīt selfiju kopā
ar cāli.
2. Viss par rozēm – SIA “Ārītes”. Rožu kolekcijas apskate. Šeit var gan baudīt ziedu
skaistumu un iepazīt rožu šķirnes, gan arī tās iegādāties sava dārza rotai, komplektā
saņemot speciālista konsultācijas tieši jūsu rozes audzēšanā un kopšanā.
3. Viss par melno plūškoku – Gita Kļaviņa. Pieredzes bagāts stāsts par melnā
plūškoka unikālajām ārstnieciskajām īpašībām, plūškoka produktu degustācija, iespējas
tos iegādāties.
4. Iespēja iegādāties zīmola „Daba rada” unikālās dabīgo augu karameles, atgriezties
bērnībā un nogaršot īstu pļavas garšu.
5. Viss, lai baudītu lauku mieru – lauku māja “Bincāni”. Plašā ezera miers, putnu dziesmas,
makšķerēšana, vizināšanās ar laivām, katamarāniem un pēršanās riktīgā lauku pirtī.
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VIESOS GAIDĀM Gan pieaugušos, gan bērnus. Ģimenes, draugu kompānijas,
ekskursiju grupas.
TIKŠANĀS VIETA Adrese: Lone, Saukas pag., Viesītes nov.
IZMAKSAS Melnais plūškoks: stāsts un degustācija: 2 EUR no personas,
bērniem līdz 16 gadiem bezmaksas.
1. Z/S ”Vilciņi”: saimniecības apskate: grupa līdz 7 cilvēkiem10.00. EUR.
Lielākas grupas no pieaugušā- 2.00 EUR,Lielākas grupas no
bērna – 1.00 EUR
Apskate ar olu degustāciju vai arī koka vistiņas izkrāsošanu
TIKAI GRUPĀS: Pieaugušajiem- 3.50 EUR. Bērniem – 2,50 EUR
2. Sia Ārītes – rožu apskate - pastaiga pa teritoriju 1.00 EUR
3. Gita Kļaviņa stāsts un degustācija: 2 EUR no personas,
bērniem līdz 16 gadiem bezmaksas.
4. Ledeņu iegāde.
5. Lauku māja “Bincāni,” cenas skatīt mājas lapā.
LABĀKAIS Ja esi nevaļīgs un interesē tikai praktiskas lietas, tad pa 2 līdz 3
VIESOŠANĀS ILGUMS stundām var apmeklēt 3-4 Saukas salas.
Ja vēlaties apvienot patīkamo ar lietderīgo, tad Saukas dabas
parkā var pavadīt 2 – 3 dienas un nesteidzīgi apmeklēt visas
Saukas baudu salas.
KONTAKT Vārds, Uzvārds: Koordinators Gita Kļaviņa
INFORMĀCIJA Telefons: +371 29428226
e-pasts: www.saukasdabasparks@inbox.lv
facebook konts/mājas lapa:
z.s Viciņi: Sabīne – +371 29607550;
Sia Ārītes – Ilze – +371 29457013;
G. Kļaviņa – +371 29428226;
“Daba rada” - Agnese – +371 26688184
Lauku māja “Bincāni” – Aigars - +371 28663364.
Lones ciemata centrā ir veikals, kultūras nams. Dažu kilometru attālumā arī baznīca,
ugunskura un atpūtas vietas, peldvietas, velomaršruti, slēpošanas trases.
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Sece - makšķernieku un ūdens
prieku sala

Sece - the Island of fishermen and water pleasures
Secė – žvejų ir vandens pramogų sala
Sece - makšķernieku un ūdens prieku baudīšanas sala. Šeit daba vislabāk
atklājas pie dažādām ūdenstilpnēm – Daugava, Lauce, Altene un Secene, bagāti
zivju dīķi un purvi. Aklis ir vienīgais Seces ezers, toties – ar spēcīgu leģendu! Kur
ūdeņi, tur iespējams makšķernieku gudrības iepazīt. Uzzināt, kādas zivis dzīvo
Seces ūdeņos un pašiem tās makšķerēt, nakšņot teltīs un raudzīties, kā zvaigznes
spoguļojas. Ir Secē arī gleznaini pakalni, un uz viena no tiem stalti paceļas Seces
baznīca. Pie baznīcas saglabājusies mācītājmāja, kurā šobrīd var gūt zināšanas par
šūšanas tradīcijām. Baudīt neskartas dabas garšas jādodas uz ekociematu „ Omrači”.
Here nature is best revealed by different water bodies – the rivers
Daugava, Lauce, Altene and Sece, as well as the fish ponds and marshes. The only
lake in Sece is Lake Aklis, but what a powerful legend the lake has! A fishing fan may
get to know some fishers` secrets, the fishes living in the waters around Sece and to
try to catch them, to watch the stars in the sky. There are picturesque hills in Sece
and Sece Church stands on one of them. In the former minister`s house one can
get to know about the local sewing traditions. The ecovillage called Omraci offers
different tastes of the wild nature nearby.

ekskursiju pa Seci ar degustāciju un dabas garšu iespējām. Maršrutā pēc vēlmēm: Seces
Jāņa zivju kūpinājumi, Seces dabas skati, neskartās dabas garšas un izziņa ekociematā
„Omrači”. Seces kultūrvēstures stāsti un leģendām apvītās baznīcas apmeklējums.
Praktiķiem un amatniecības mīļotājiem - darbošanās šūšanas – drēbnieku darbnīcā
mācītājmājā.

VIESOS GAIDĀM Visus, kam interesē atpūta, skaistie dabas skati, lauku miers
un klusums.
TIKŠANĀS VIETA Adrese: Sece, Seces pag., Jaunjelgavas nov.
GPS: 56.559835, 25.397378
IZMAKSAS Cenas atkarībā no grupas lieluma, iepriekš piezvanot
pa tālruni + 371 20233637 (Gundega)
LABĀKAIS Sākot no 2 stundām līdz pat divām dienām
VIESOŠANĀS ILGUMS
KONTAKT Vārds, Uzvārds: Gundega Zarāne
INFORMĀCIJA Telefons: 20233637
e-pasts: gundega237@inbox.lv

Secė – žvejų ir vandens pramogų sala. Čia įdomiausi gamtos objektai yra
įvairiausi vandens telkiniai: Dauguva, Laucė, Altenė ir Secenė, žuvų pilni tvenkiniai ir
pelkės. Aklis yra vienintelis Secės ežeras, apipintas įdomia legenda! Kur vanduo, ten
ir pažintis su žvejų gudrybėmis. Sužinosite, kokios žuvys gyvena Secės vandenyse,
ir galėsite patys jas sugauti, miegoti palapinėse ir stebėti, kaip vandenyje atsispindi
žvaigždės. Secėje yra ir vaizdingų kalvų, ant vienos iš jų stūkso Secės bažnyčia. Prie
bažnyčios yra klebonija, kur dabar galima nemažai sužinoti apie siuvimo tradicijas. O
nepaliesta gamta galėsite mėgautis ekologinėje gyvenvietėje „Omrači“.

Viesiem piedāvājam:
Secē varēsiet iepazīties ar makšķernieku paradumiem, tikumiem un gudrībām.
Un tos var apgūt gan piedzīvojuši makšķernieki, gan tie, kuriem nav iepriekšējas
pieredzes. Vietējie makšķernieki sniegs iespēju iepazīt tieši Seces zivis, un labākos
veidus to veiksmīgai makšķerēšanai. Īpašā makšķernieku darbnīcā piedāvāsim
izgatavot makšķeri no Daugavas lazdām un apmācīt tās lietošanā.
Ir pieejamas visdažādākās makšķerēšanas vietas gan Seces dīķos, gan Daugavā.
Un var izvēlēties, vai šai nodarbei nodoties patstāvīgi, vai tomēr aicināt konsultantu/
gidu. Ir pieejamas telšu un atpūtas vietas pie Daugavas, laivu noma.
Kamēr makšķernieki ar zivīm iepazīstas, citas pieredzes tīkotājiem piedāvājam
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Sēlpils Zirgu sala

Selpils – Horses` Island  Sėlpilis – žirgų sala
Reiz tālajos dainu laikos, kad pilskalnos pilis vēl nebija uzceltas, zirgs bija cilvēka spārni. Un tieši zirga mugurā vai greznos
ratos ceļojot, pilskalnu virsotnes atklāsies vislabāk. Taborkalns, Sudrabkalns, Sēlpils pilskalns ar viduslaiku pilsdrupu vareno siluetu.
Pat Daugavas plūdums Sēlijas vārda šūpulī ir gleznaināks kā citviet. Šeit ir sala, kur izbaudīt nakti pie pieguļnieku ugunskura, kad
bubina zirgs un vienīgā gaisma plūst no dzirkstelēm ugunskurā un zvaigznēm debesīs. Šeit ir vieta, kur izgaismot savas dzīves baltāko
brīdi – plīvojoša līgavas kleita nekur neizcelsies skaistāk kā melna zirga mugurā.
In the distant times of Latvian songs called dainas when there were no castles on the castle mounds yet, a horse was like
a man`s wings. Therefore, while travelling on horseback the tops of the castle hills - Taborkalns, Sudrabkalns and Selpils castle hill reveal best. The banks of the Daugava look especially inviting here. One can enjoy the magic of a night-herdsman by the fire when the
only light comes from the sparks in the fire and the stars in the sky. Selpils is the place
where to highlight the brightest moment of one`s life – the bride`s fluttering white dress
nowhere will stand out more beautifully than on back of a black horse.
Kartą senais giesmių laikais, kai ant piliakalnių dar nebuvo pilių, arklys buvo
žmogaus sparnai. Piliakalnių viršūnės geriausiai atsivers jojant ant arklio ar puošnioje
karietoje. Tabuorkalnas, Sudrabkalnas, Sėlpilio piliakalnis su įspūdingais viduramžių pilies
griuvėsiais. Net Dauguvos tėkmė Sėlos vardo lopšyje yra gražesnė, nei kitur. Čia yra sala,
kur galima pasimėgauti nakties ramybe prie naktigonių laužo, kai prunkščia arklys, o
vieninteliai šviesos šaltiniai yra laužo žiežirbos ir žvaigždės danguje. Čia ir vieta, kur galima
patirti tyriausią savo gyvenimo akimirką – plazdanti nuotakos suknelė niekur neatrodys
gražesnė, kaip sėdint ant juodo žirgo.

Viesiem piedāvājam:






Kāzu programmu ar teatrālu uzvedumu – pēc pasūtījuma;
Senu zirglietu kolekcijas “Pļavniekos”, “Boļānos”, Jaunsēlpils muižā.
Latvijā retās Īru tinkeru šķirnes zirgu apskate “Pļavniekos”.
Vasarā izbraucieni ar drošku, ziemā ar ragavām, kā arī bērnu vizināšana ponija mugurā.
Līgavas un līgavaiņa, kāzu viesu vizināšana - pēc pasūtījuma.

VIESOS GAIDĀM Ģimenes ar bērniem, grupas, kāzinieki
TIKŠANĀS VIETA Adrese: “ Pļavnieki “, Sēlpils pag., Salas nov., LV 5232
GPS: 56.6078480, 25.7289750
IZMAKSAS Zirgu apskate - pieaugušiem 2.00 EUR, bērniem no 5 - 12
gadiem 1.50 EUR, bērniem līdz 5 gadiem bez maksas. Par
izbraucieniem droškā, ragavās vai izjādēm jautāt privāti.
Kāzu programma, cena pēc vienošanās
LABĀKAIS Atkarīgs no izvēlētā pakalpojuma veida
VIESOŠANĀS ILGUMS
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KONTAKT Vārds, Uzvārds: Aigars un Inita Vanagi
INFORMĀCIJA Telefons: +371 29326670 vai +371 20291895
e-pasts: aigars.vanags13@gmail.com

Ko vēl apskatīt?
Brīvdabas atpūtas komplekss „Zvejnieklīcis”. Zvejnieklīcī ierīkota estrāde, spēļu
laukums bērniem, sporta spēļu laukumi, takas gar Daugavas krastu, autostāvvietas.
Vasarā tiek rīkoti brīvdabas pasākumi, tostarp arī Daugavas svētki, kas kļuvuši par tradīciju.
Sēlpils baznīca.
Sēlpils luterāņu baznīca celta 1850.g. Tās drupas atrodas Daugavas ielejas malā.
Sarkanā armija Otrā pasaules kara laikā 1941.g. atkāpjoties sašāva baznīcas torni, baznīca
vairākkārt sašauta arī 1944.g. No 1769. līdz 1796.g. Sēlpils draudzē par mācītāju strādāja
Gothards Frīdrihs Stenders (Vecais Stenders), vēlāk arī viņa dēls Aleksandrs Jānis (Jaunais
Stenders). Vēl līdz 2018. gada rudenim varēja teikt, ka no dievnama saglabājušās tikai
sienas. Taču šobrīd Sēlpils baznīca atdzimst – tai ir uzlikts caurspīdīgs jumts, un interjers
spilgti liecina par cilvēku apņēmību un ticību. Lai apskatītu Sēlpils baznīcu, jāsazinās ar
Ligitu Ašmi - T.: 26829977
.

Sēlpils pilskalns ar viduslaiku pils drupām
Apdzīvots no 1.g.t.pr.Kr., 1208.g. pili ieņēma krustneši un uzcēla mūra pili. 6.-12.gs. bija
Sēlijas politiskais un militārais centrs. Visintensīvākā dzīve senajā pilskalnā norisinājusies
10.-12.gs., kad ap pili bija izveidota pilsēta. Pils vairākkārt postīta zviedru-poļu kara laikā
(1600-1629). Pēc tam 18.gs. pils vairs netika apdzīvota. Pēc Pļaviņu HES uzcelšanas virs
ūdens kā saliņa palikusi pilsdrupu augstākā daļa. Pilsdrupas ir zem ūdens, tām var piekļūt
ar laivu.
Babrānu pilskalns
Atrodas starp „Boļāniem” un „Kalna Babrāniem”, Puļpānu-Vārnas kroga ceļa 1.pusē.
Arheoloģijas piemineklis. Pilskalns senāk ticis intensīvi apstrādāts un tā forma pārveidota.
Rietumu pusē bijusī ieejas vieta un uzbērums arot nolīdzināts.
Taborkalns
Augstākais kalns Sēlpils apkārtnē jeb Sēlijas paugurvaļņa ziemeļu galā. Tas paceļas
158 metrus virs jūras līmeņa. Taborkalnā atrodas viens no Strūves loka punktiem
„Taborkalns”.
Raiņa klubs
Sēlpils pagasts, „Rūtas”
T.: 27839705
Vecsēlpils muižas kompleksā. Kroņa muiža, ko Krievijas cars Aleksandrs II 1876.g. uzdāvināja kamerkundzei Flotovai. Pēc 1919.g.
Vecsēlpils muižā bija pagastmāja, magazīnas klēts, kādu laiku arī Vecsēlpils pamatskola.
Raiņa vārds tam dots tāpēc, ka šādas biedrības jau bija dibinātas citviet Latvijā. Šajā ēkā norisinājās plašs kultūras darbs līdz pat
1976. gadam, kad Sēlijā tika uzcelts jauns kultūras nams.
Muzejs izveidots 1982. gadā un atspoguļo Sēlpils pagasta vēsturi dažādos dokumentos, senās fotogrāfijās un citos materiālos.
2007. gadā pēc ēkas renovācijas muzejs savu darbību uzsācis no jauna. Raiņa kluba muzejs piedāvā muzeja ekspozīciju, izstādes,
telpas dažādiem kultūras pasākumiem un banketiem, semināriem un nometnēm, kā arī privātiem pasākumiem.
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Staburags - Staburaga sala

Staburags – the Island of the Cliff Staburags  Staburagas – Staburago sala
Staburaga vārds ir liels un nemaināms – kā leģendārā klints, ko Daugavas ūdeņi slēpj tieši šīs salas piekrastē. Vīgantes parkā
un dienlilliju dārzā to iespējams piedzīvot vistuvāk un personiskāk, atrodoties dzelmes un aizgājušā laika nežēlības tuvumā. Viesošanās
Staburagā ir lielisks iemesls pārlasīt latviešu literatūras klasiku, sākot ar Valda “Staburaga bērniem”. Uzjautāt tiem, kuri vēl atceras – kā
tas bija? Kā notika atvadīšanās no Staburaga? Un varbūt jūsu radinieku, senču mājas arī ir tur, zem lielā ūdens… Par labākiem laikiem
domājot, var iečukstēt vēlēšanos Dieva ausī – Vīgantes parkā tā mums ir tik tuvu. Var paņemt grāmatu līdzi, un lasīt to atpūtas vietās
Daugavas malā. Un, kad apcerīgais noskaņojums sāk pagaist, doties Staburaga pagasta izzināšanā ar velosipēdiem vai izbraukumā ar
kuģīti “Vīgante”.
The name of Staburags is great and unchangeable just like the legendary Cliff Staburags that is now hidden under the
waters of the Daugava near this Island. One can feel this in the park of the Vigante Park and in the daylily garden that are so close to the
cruelty of the past. A visit to Staburags may be the reason why someone feels an urge to read Latvian classical literature,and start with
the story “The Children of Staburags” written by Valdis. Or to ask those who still remember – how was it? How was it part with Staburags
for ever? And perhaps the house of your ancestors is also somewhere there, under the water ... Thinking of some better times to come,
one can whisper the wish into the God`s Ear that is situated in the Vigante Park. An eager reader can enjoy reading a book while staying
at one of the holiday houses on the banks of the Daugava. As soon as your thoughtful mood is over, you can go on a cycling discovery
tour round Staburags` pagasts or on board the boat called “The Vigante”.
Staburago vardas yra senas ir nekintamas – kaip ir legendinė uola, kurią Dauguvos vandenys slepia prie pat šios salos
pakrantės. Vygantės parke ir viendienių sode tą galima patirti čia ir dabar, šalia negailestingų sietuvų ir žiaurios praeities. Svečiavimasis
Staburage yra puiki proga paskaityti latvių literatūros klasikų kūrinius, pradedant Valdžio „Staburago vaikais“. Paklauskite tų, kurie dar
prisimena, kas čia vyko anksčiau? Kaip vyko atsisveikinimas su Staburagu? Galbūt jūsų giminaičių, senolių namai yra ten, po giliu
vandeniu… Tikėdamiesi geresnių laikų galite pašnabždėti savo norus tiesiai Dievui į ausį – juk Vygantės parke jis taip arti. Galite pasiimti
knygą ir skaityti ją poilsio zonose Dauguvos pakrantėje. O jeigu norite prasiblaškyti, galite patyrinėti Staburago valsčių dviračiais ar
pasiplaukioti laiveliu „Vygantė“.

Viesiem piedāvājam:
 Staburagu ir iespējams iepazīt, izbraucot velo maršrutu, iepazīstot senvietas, pilskalnus,
dižakmeņus, skaistos Staburaga skatus, daudzos ozolus, lauku mājsaimniecības.
 Vasaras Staburaga tuvumā pavada rakstniece Māra Svīre, un var palaimēties viņu
satikt.
 Atgriežoties Staburaga centrā, ir iespēja atpūtināt kājas lieliskā relaksējošā izbraucienā
ar kuģīti vai pasēžot Vīgantes parka lapenītē pie āra kamīna.
 Uzvārīt zupu un vērot saulrietus un saullēktus uz Daugavas.

VIESOS GAIDĀM Visus, kam interesē veselīga aktīvā atpūta, skaistie dabas skati,
lauku miers un Vīgantes parka šarms ar putnu dziesmām,
dabas skatuvi
Ģimenes ar bērniem.
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TIKŠANĀS VIETA Adrese:
“Avoti”, Staburaga pag., Jaunjelgavas nov.
SIA Velmaraiši
IZMAKSAS Riteņu noma ar karti.
Atpūta Vīgantes parkā ar kuģīti, pēc vienošanās.
Gida pakalpojumu izmaksas atkarībā no programmas ilguma
un grupas skaita.
LABĀKAIS Sākot no 2h līdz visai dienai.
VIESOŠANĀS ILGUMS Darba dienās no 8-17, brīvdienās ar iepriekšēju sazināšanos,
pēc iepriekšējas vienošanās pa tel. +371 29391109 (Iveta)
KONTAKT Telefons: +371 29391109 (Iveta)
INFORMĀCIJA

Ko vēl apskatīt?
Ekskursijas ar kuģīti "Vīgante" Pļaviņu HES baseinā
Tel. + 371 28490667
Mājas lapa: http://www.vigante.lv
E-pasts: vigante2015@gmail.com
Diānas pinumu fabrika
Tālr.: 28874384
E-pasts: dianarutkevica@inbox.lv
Adrese: “Avoti”, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads, LV – 5128
Staburaga saieta namā varēsiet uzzināt vairāk par Staburaga vēsturi, kā arī atrast
informatīvus materiālus Staburaga pagasta bibliotēkā. Tajā pieejams arī bezmaksas WiFi
„Atmiņu Daugava” grāmata
Melnbalta grāmata. Pirmais, ko redzēt bibliotēkā.
Grāmatā Atmiņu Daugava apkopoti materiāli, kas iegūti, triju gadu garumā vācot
atmiņas, dokumentus un fotoliecības par Daugavas senleju posmā no Pļaviņām līdz
Aizkrauklei pirms senlejas applūdināšanas. Šajā laikā tika pierakstītas un video ierakstītas
neskaitāmas aculiecinieku liecības, kā arī ieskenētas apmēram 4000 fotoattēlu kopijas,
kas deva iespēju paskatīties uz Daugavu gadsimta griezumā. Cilvēku atmiņas papildināja
rakstītie vēstures avoti: arhīvu dokumenti, preses publikācijas, apraksti un pētījumi. Šis
materiāls ļauj reiz bijušo Daugavu salikt no jauna - akmeni pie akmens, krāci pie krāces un mums visiem iziet upes posmu no Pļaviņām līdz Aizkrauklei vēlreiz. Grāmata veltīta
tiem likteņiem, kas tika salauzti mūsu kopējās labklājības celšanas vārdā, un tai paaudzei,
kurai nekad nebūs lemts skatīt Daugavu tādu, kādu to savām acīm skatīja mūsu vecāki
un vecvecāki.

39

Subates lievenīšu stāsti

Subate – the Island of porch stories  Subatės prieangių pasakojimai

 Tiem, kuriem tīk ziediem rotāti lievenīši un leknas salātu dobes aiz mājas, patiesu
sajūsmu raisīs Subates dārzniecības apmeklējums. Īsta zeme, Sēlijas klimatam piemēroti
stādi, saimniece, kas saka: “Man taču nav darbs, bet trenažieru zāle – pilsētā par to naudu
maksā!”. Prieks acīm un makam, jo stādus var iegādāties par demokrātiskām cenām.

Šajā salā, kas pēc reljefa un arhitektūras vairāk atgādina Balkānu pilsētiņu, čalas uz lievenīšiem skanēs vismaz četrās valodās.
Ja ieklausīsimies aizlaiku balsīs, tad valodu skaists var pieaugt līdz pat ducim. Un kā gan citādi, ja lievenīšu salā pat baznīcas būvētas
četrām dažādām konfesijām! Arī ģeogrāfija šeit ir pilnīgi citāda – parasti salu ieskauj ezers. Subates sala pati ir apskāvusi lielu, gleznainu
ezeru. Kā notikusi tās būvēšana, kas staigājis pa šaurajām ieliņām, kas tirgojies, kurš valdītājs un kādēļ ticību mainījis – to varēs sajust
un uzzināt pastaigā pa mazpilsētu, baudot koka arhitektūru, iegriežoties dievnamos un uztverot to īpašo atmosfēru, kas pārņem ezeru
apskāvušo salu.

TIKŠANĀS VIETA Subate, Ilūkstes nov.

This Island looks like a town in the Balkans due to its relief and architecture. Here people can chatter in 4 different languages
when sitting on the porhes of their houses. The spoken languages could have been up to twelve in number. No wonder – 4 different
confessions have their churches in this town! The town differs also from the geographical
point of view – the Island of Subate itself is surrounding a large, long and picturesque
lake. Walking along the narrow streets of the town and visiting its churches one can
feel and get to know about its past – how the town was built, who once used to walk
along its streets, who used to trade and rule here and why its people have changed their
confession.

LABĀKAIS Sākot no 2 stundām
VIESOŠANĀS ILGUMS

Šioje saloje, kuri pagal savo reljefą ir architektūrą labiau primena Balkanų
miestelį, klegesys prie namo durų skambės mažiausiai keturiomis kalbomis. Jeigu
įsiklausysime į priešistorės balsus, tuomet kalbų skaičius gali išaugti net iki tuzino. O kaip
galėtų būti kitaip, jeigu prieangių saloje net bažnyčios yra keturių skirtingų konfesijų! Net ir
geografija čia visiškai kitokia – dažniausiai salą juosia ežeras. O Subatės sala pati apkabino
didelį, vaizdingą ežerą. Kaip ji buvo statoma, kas vaikščiojo siauromis gatvelėmis, kas čia
prekiavo, kuris valdovas ir kodėl pakeitė tikėjimą – visa tai sužinosite vaikščiodami po
mažą miestelį, mėgaudamiesi medine architektūra, lankydamiesi maldos namuose ir
gerdami tą ypatingą atmosferą, kuri būdinga ežerą apglėbusiai salai.

VIESOS GAIDĀM Ekskursantu un skolēnu grupas (4-12.klase), ņemot vērā
atvēlēto laiku.

IZMAKSAS 3 EUR no personas ar gidu,
Laivu noma 2 EUR
Slidu noma 1 EUR
Skolēnu grupām, 1 EUR no personas ar gidu

KONTAKT Vārds, Uzvārds: Gunta Okmane
INFORMĀCIJA Telefons: + 371 27150854
e-pasts: butne21@inbox.lv
facebook konts/mājas lapa:
https://www.facebook.com/Atpūta-Subatē

Viesiem piedāvājam:

Gida pavadībā piedāvājam iziet loku pa pilsētu, baudot mazpilsētas ainavu ar
leģendām apvīto Subates vēsturi un unikālo kultūras daudzveidību. Apstāties vienlaikus
divās valstīs – Latvijā un Lietuvā uz robežas, ka atrodas pilsētas pievārtē. Pastaigas laikā
viesi tiks aicināti piestāt lievenīšos un ieklausīties to stāstos.

Jauniešiem tiek piedāvāta aktīva darbošanās, spēlējot foto orientēšanos ar
fotogrāfijām no mazpilsētiņas. Noslēgumā aizrautīgajiem un sekmīgajiem lievenīša
stāstu izzinātājiem balva – Subates suvenīrs.

Aktīvākas atpūtas piekritējiem vasarā tiek sniegta iespēja baudīt pilsētas ainavas
no cita skatupunkta, pārkāpjot krasta „lievenīti” – doties ezerā ar laivu vai katamarānu,
ziemā – ar slidām un slēpēm.

Kafija no “Sēlijas Salu” krūzēm Subatē garšo kā nekur citur, un, apsēžoties uz
lievenīša, tikai šeit ir iespējams sajust seno pilsētas pieskārienu “ščolkaja” saulespuķu
sēkliņas un izlokot pašiem savu Subates spļaujamturzu.
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Zasa – Sēlijas mākslinieku sala
Zasa – Selonian Artists` Island  Zasa – Sėlos menininkų sala

Zasa ir Sēlijas sala, kas savos viesos atklāj domas dziļumu, atraisa redzesloka plašumu un iededz gaišu radītprieku. Ja līdz šim
sevī esat meklējuši radošo dzirksti, tad laiks doties uz Zasu.
Mūzu atradīsiet Zasas muižas ainavu parkā, caur kuru plūst Dzirnupīte ar gleznainiem tiltiņiem un saliņām. Caur ūdensrozēm var
vizināties kokgriezumiem rotātās koka laivās “Barons” un “Dārznieks”. Parkā iespējamas izjādes pat pegazu mugurās! Ceļojums vēsturē,
teiksmās un leģendās zinoša gida pavadībā rosina iztēli un dod iedvesmu radošajam garam. Harmoniskā ainava ikvienā pamodina
īstenu mākslinieku.
Zasas Rūmē kopā ar amatniekiem izgatavosiet savu lietišķās mākslas darbu no māla, auduma vai koka, gleznosiet, veidosiet grafikas
darbus, satiksiet līdzīgi domājošos, bet, kad rokas un prāts noguris no radīšanas, varēsiet pavadīt laiku tā, kā to dara īsteni mākslinieki sarunās par svarīgām lietām, sportot, makšķerēt vai laiski zvilnēt upes malā, klausoties putnu dziesmas, ķerot sauleszaķīšus un pētot
mākoņu aprises. Zasā bieži rodas sajūta, ka tepat aiz ievu pudura glezno Klods Monē un jūs esat viens no viņa gleznas elementiem.
Nav nozīmes gadalaikam, kuru izvēlēsieties mākslinieku salas apmeklējumam, jo biezās Rūmes guļbaļķu sienas jūs pasargās
no ziemas spelgoņas, rudens vējiem, pavasara lietiem un vasaras karstuma, bet spirgtumu dos izjādes ar zirgiem ziemas sarmas vai
rudens krāsu izgreznotā parkā.
On the Island of Zasa its guests reveal the depths of their thoughts, unleash their field of vision and lights the joy of creation.
If you have been eger to find a creative sparkle up to now, it is just the time for you to go to Zasa.
Chances are you will find your muse in the Zasa Manor House Landscape Park with the river Dzirnupite running through the park.
You can walk across the river`s picturesque bridges and enjoy the islets. In the wood-carved boats “The Baron” and “The Gardener”
you can ride through the waterlilies. Riding in the park is possible even on back of pegasus! A journey through history, narratives and
legends, accompanied by a knowledgeable guide, inspires imagination and inspires one`s creative spirit. The harmonious landscape
awakens a true artist in everyone.
In the Arts Centre called “Rume” under the professional guidance of the craftsmen you can make your own artwork from clay,
cloth or wood or can paint and meet like-minded people. When your mind and hands get tired of the creation process, you can spend
your time the way real artists do – by engaging yourself into discussions on serious topics, fishing or lying idly on the river bank and
listening to birds songs, and watching the outlines of the clouds floating on and on. There is often a feeling in Zasa that Claude Mone
is painting just behind the ivy and you are an element in one of his paintings.
It does not matter which season is choosen for visiting the Artists` Island because the thick lumberbow walls of Rume will protect
you from the winter cold, autumn winds, spring rain and summer heat, but riding on
horseback through the winter or autumn-colored park is sure to give you plenty of
strength.
Zasa yra Sėlos sala, kuri atskleidžia savo svečiams minties gelmes, praplečia
regėjimo lauką ir įkvepia kurti džiaugsmą. Jeigu iki šiol ieškote savyje kūrybinės kibirkšties,
pats metas vykti į Zasą.
Mūzą rasite Zasos dvaro kraštovaizdžio parke, per kurį teka Dzirnupytė su vaizdingais
tilteliais ir salelėmis. Tarp vandens lelijų galite pasiplaukioti medžio raižiniais išdabintomis
medinėmis valtelėmis „Baronas“ ir „Sodininkas“. Parke net galima pajodinėti ant pegaso
nugaros! Kelionė istorijos vingiais, po sakmes ir legendas su patyrusiu gidu žadina
vaizduotę ir įkvepia kūrybai. Nuostabūs gamtovaizdžiai kiekvieną paverčia tikru menininku.
Zasos amatų centre Rūme kartu su amatininkais kursite savą taikomosios dailės kūrinį
iš molio, audinio ar medžio, tapysite, kursite grafikos darbus, sutiksite bendraminčių, o kai
rankos ir protas nuo kūrybos pavargs, galėsite praleisti laiką taip, kaip daro tikri menininkai –
bendrauti reikšmingomis temomis, sportuoti, žvejoti ar tinginiauti upės pakrantėje,
klausytis paukščių čiulbėjimo, gaudyti saulės zuikučius ir gėrėtis nesuskaičiuojamomis
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debesų formomis. Zasoje dažnai apima jausmas, kad čia pat už ievų tapo Klodas Monė ir
jūs esate vienas iš jo paveikslo elementų.
Visai nesvarbu, kuriuo metų laiku nuspręsite aplankyti menininkų salą, nes storos
amatų centro Rūme rąstinės sienos saugos jus nuo žiemos speigų, rudens vėjų, pavasario
lietaus ir vasaros karščio, o gamtos grožis paragins pasivėžinti arkliais žiemos šerkšno ar
rudeninių spalvų išpuoštame parke.

Viesiem piedāvājam:
Viena diena kā māksliniekam.
No rīta Rūmē jūs sagaidīs mākslinieki un amatnieki – Anda, Ieva, Daina un Aivars,
iepazīstinās ar sevi, savu darbu, dzīvesveidu, amatniecības centru un Zasu kopumā.
Divu stundu laikā jūs iepazīsieties ar iecerētā mākslas priekšmeta izgatavošanas
tehnoloģiju, rīkiem un materiāliem. Šim posmam sekos mūzas meklējumu pauze, kuras
laikā varēsiet izvēlēties iedvesmas ekskursiju ar Sarmīti Zasas parkā vai stundu brīvsoļa,
baudot ainavu, izbraucot ar laivu vai šķirstot mākslas grāmatas.
Pēc iedvesmas pauzes iesakām stiprināties nopietnam darba cēlienam, sātīgi
papusdienojot Zasas kafejnīcā „Dzirnupe”.
Kad spēki uzņemti, sākas darbs pie iecerētā darba izgatavošanas – skicēšana,
materiāla sagatavošana, darba vietas iekārtošana, lai viss būtu pa rokai, skaidrs un
nolemts. Šim darba posmam atvēlēts laiks no vienas līdz pusotrai stundai.
Neliela pusstundas atpūtas pauze sarunām, kafijai, brīdis, kad sakoncentrēt spēkus
un domas.
Varam ķerties klāt darbam materiālā un padarīt savu domu taustāmu! Šim svarīgajam
radošajam posmam, atkarībā no kārotā galarezultāta, jāatvēl laiks no 2 līdz 4 stundām.
Nemanot jau pienākusi vēla pēcpusdiena, vai pat agrs vakars... bet arī darbs ir
gandrīz gatavs, atlicis tikai vienoties ar meistaru par darba pēcapstrādi (ja tāda darbam
nepieciešama), un atlikušo dienas daļu var veltīt atpūtai – sarunām, zirgu izjādēm, izbaudīt
parku vakara saules staros, pašrocīgi uz ugunskura gatavot vakariņas, pārrunāt aizgājušās
dienas notikumus un uzskaņoties nākamās dienas iespaidiem citā Sēlijas salā!

VIESOS GAIDĀM Radošus pieaugušos no 18 gadiem, minimālais skaits grupā -4 personas, maksimālais - 12 personas.
TIKŠANĀS VIETA Amatniecības centrs „Rūme”, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV 5239.
56.294864, 25.981405
IZMAKSAS Dalībnieka maksa vienai dienai, iekļaujot pusdienas un nakšņošanu, bet neskaitot darba materiālus –
65 EUR/persona/diena
LABĀKAIS 5 – 14 dienas
VIESOŠANĀS ILGUMS
KONTAKT Pieteikties grupām un individuāli - keramikas mākslas meistars Anda Svarāne, tel. 26557249, e-pasts: anda.
INFORMĀCIJA svarane@gmail.com, mājas lapa: andaart.lv;
Amatniecības centra koordinatore Daina Alužāne, tel. 22335439, e-pasts daina.aluzane@gmail.com,
facebook lapa: https://www.facebook.com/amatniecibas.centrs.rume
Zasā ir vairāki veikali, aptieka, darbdienās strādā kafejnīca, kultūras nams un bibliotēka. Tāpat pieejams bērnu rotaļu laukums un
sporta laukums, baznīca
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Kur nakšņot salu apceļotājiem?
Bebrenes profesionālās
vidusskolas dienesta viesnīca
+371 65425966, +371 65444530,
+371 20219770
bebrene.lv
Brīvdienu māja “Piešupīte”
Adrese: Staburaga pag.,
Jaunjelgavas nov.
Brīvdienu
māja
Daugavas
krastā, pretīm Avotiņkalnam, 1,5
km no Staburaga un Liepavota.
1. stāvā kamīnistaba, virtuve,
WC un duša. 2. stāvā 2 guļamistabas. Atsevišķā mājiņā - pirts.
Lieliska atpūtas un makšķerēšanas vieta.
Tel: +371 29490300
E-pasts: piesupite@inbox.lv
Brīvdienu māja “Priednieki”
„Priednieki”, Rubenes pag.,
Jēkabpils nov.
Tel. +371 29125129
Māja ar laukiem raksturīgām
ērtībām blakus Rubenes dabas
parkam.
Vietu skaits – 2 personām.
Atpūtas vieta, telšu vietas pie
ūdens Rubenes parka teritorijā
Brīvdienu māja „Sila Strauti”
“Strauti”, Ancene, Asares pag.,
Aknīstes nov., LV-5210, Latvija
Tel. +371 29115491, e-pasts:
ainis_silini@inbox.lv
Piedāvā naktsmājas ar 6 vietām
3 istabās. Duša, pirts, brokastis.
Pusdienas iepriekš piesakot.
Pieejamas arī 10 telšu vietas.
Brīvdienu māja „Susēja”,
“Susējas pagastmāja”, Aknīstes
l.t, Aknīstes nov., LV-5208,
Latvija
Tel. +371 22000725, e-pasts:
es@suseja.lv
Pieejama svinību zāle 60
cilvēkiem

Pieejamas
13
gultasvietas
(iespējams izguldīt papildus uz
matračiem)

Brīvdienu māja „Trīs istabas”
Mārtiņš Sprinģis
+ 371 29476944
Adrese: Sērenes pag.,
Jaunjelgavas nov., “Lazdāres”,
LV-5123
E-pasts:
martins.springis@gmail.com
www.facebook.com/trisistabas/
Brīvdienu māja
„Ūdensdzirnas”
Birži, Salas pag., Salas novads
Tel. +371 26139719
E-pasts: udensdzirnas@inbox.lv
www.udensdzirnas.lv
Var uzņemt līdz 60 viesiem.
Viesiem tiek klāti galdi, piedāvātas naktsmītnes un plašas
telpas svinību, kāzu, konferenču
un dažādu pasākumu organizēšanai, kā arī daudzveidīgas
izklaides un atpūtas iespējas:
biljards, kamīnzāle, tvaika pirts,
džakuzi, sauna u.c.
Lai gan „Ūdensdzirnas” ir mūsdienīgi izremontētas, saglabāti
ir arī vecās būves fragmenti,
kas rada siltu mājīguma sajūtu.
Mājas apkārtne ir skaista,
sakopta un ainavu uzlabo arī
līdzās esošā Podvāzes upīte.
Brīvdienu māja „Vizbuļi”
Adrese: Sēlpils pag., Salas nov.,
Latvija, LV-5232
GPS: 56.579909, 25.636130
Tel. +371 26807384
Divas trīs un četrvietīgas. istabas
mājas 2. stāvā, duša, vanna, WC
kopēji. 1. stāvā – viesību telpa,
atpūtas telpa ar kamīnu, virtuves stūrītis. Ir sauna.

Centrs „Dūjas”
Kalnu krūkliņi, Jēkabpils nov.
56.350396, 25.827694
Tel. +371 9288220
http://www.martinafonds.lv/
web/?ct=70234539
Centrs Dūjas atrodas Bancānu
ezera krastā Lieliskā vietā, kur
gan mierīgā un rāmā gaisotnē
atjaunoties un uzlādēt spēkus,
gan aktīvi pavadīt laiku pēc sirds
patikas.
Šī vieta ir draudzīga atpūtai gan
ģimenes lokā, gan kolektīviem
vai vienatnei. Pavisam kopā
Dūjas var uzņemt 38 cilvēkus.
Ēdināšanas pakalpojumi pēc
vajadzības.
Pieejams
viss
vajadzīgais,
lai nodarbotos ar Nūjošanu,
Kroketu, Volejbolu, Futbolu,
Riteņbraukšanu,
Peldēšanu,
Airēšanu un dažādām galda
spēlēm tai skaitā Nousu u.c.
Dūju Pirts spēj uzņemt līdz 20
cilvēkiem (pirts otrajā stāvā ir
pieejamas 6 guļvietas), pie pirts
kompleksa ir pieejams sešvietīgs karstais Kubuls. Pie pirts ir
liela Sauļošanās vai Deju terase
Ciema māja „Rubeņi”
“Rubeņi”, Pilskalne, Ilūkstes
nov., LV-5447
Tel. +371 28354070
Māja
“Rubeņi”
atrodas
Pilskalnē, netālu dabas liegums
“Pilskalnes Siguldiņa”. Mājā ir
pieejamas divvietīgas istabas,
trīsvietīga un četrvietīga istaba,
viesu istaba (līdz 15 cilvēkiem),
virtuve, koplietošanas WC un
duša. Vasarā iespējams nakšņot
(līdz 5 personām) guļbaļķu klētiņā bez labierīcībām.
Dienesta viesnīca
Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes
nov.
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Tel. +371 29464385
Laukumi sporta spēlēm.

„Dzirnavas”
Saukas pag., Viesītes nov.
Telšu vietas, laivu noma, pirts,
nojume.
Tālrunis: +371 26212480
“Ezera Gravāni”
Saukas pag., Viesītes nov.
Laivu noma, telšu vietas, guļvietas koka namiņos, futbola
laukums, nojume, pirtiņa, savrups namiņš divvientulības
cienītājiem.
Tālrunis: + 371 26300463
“Ezermalas”
Ezermalas, Buras, Sventes pag.,
Daugavpils nov., Daugavpils,
LV-5473
Tel. +371 29 455 141
Gārsenes pils,
“Labieši”, Gārsene, Gārsenes
pag., Aknīstes nov., LV-5218
GPS: 56.0993041, 25.8102172
Tel. +371 26367150, e-pasts:
garsenespils@akniste.lv
https://www.facebook.com/
Garsenecastle/
EUR 3.00/ pers. (matracis), EUR
5.00/ pers. (gulta, gultasveļa)
„Grantsbedres”
„Grantsbedres”, Dunavas pag.,
Jēkabpils nov.
Tel. +371 26208125
Telšu vietas pie Daugavas.
Pieejams grils, malka, ugunskura
vieta,
autostāvvieta.
Gleznaina vieta Daugavas krastā
pie Dignājas pilskalna. Netālu
atrodas dabas taka ar Pirmā
pasaules kara ierakumiem.
Iepriekšēja pieteikšanās.

“Gundegas” – Telšu un
Atpūtas vieta
Adrese: Seces pag.,
Jaunjelgavas nov., LV – 5124
GPS 56.6117, 25.3611
Mob.tel.: 20233637
E-pasts: gundega237@inbox.lv
Piedāvājumi: Ugunskura vieta ar
nojumi. Iespējama laivu noma.
Ilzenbergas muiža
Naktsmājas: sena divistabu
akmens māja ar antresolu
Ilzenbergas
muižas
parkā.
Amatu mājā var pārnakšņot līdz
12 viesiem, tajā ir virtuve, viesistaba un kamīns.
http://www.ilzenbergas.lt/lv/
apmekletajiem
Jāņa Tāļa atpūtas vieta
Viesītes nov.
Tel. +371 27039201
Telšu vietas, ūdenssports.
„Jumītis”
„Dodeļi”, Leimaņu pag.,
Jēkabpils nov.
Tel. +371 65237408,
+371 26330517, +371 26541946
Telts vietas, sporta laukums,
peldvieta, makšķerēšana, makšķerēšanas un sporta inventāra
noma, grils, pirts.
Samaksa – pēc vienošanās,
iepriekšēja pieteikšanās.
Kafejnīca-krogs „Pie Viktora”
Saukas pag., Viesītes nov.
Naktsmītnes, pirts, baseins,
kafejnīca, veikals.
Tālrunis: +371 65229261,
+371 29453166, +371 29358880
Mājaslapa: http://www.assi.lv/
Kafejnīca-viesu nams “Liepas”
Augšzemes iela 68A, Aknīste
GPS:56.15470, 25.76517
Tel. +371 25610752, e-pasts:
viesunamsliepas@inbox.lv
viesunamsliepas.wix.com/
viesunamsliepas
Pieejami 4 numuriņi. “Liepās”
pieejama
arī
zāles
īre
pasākumiem

Kempings “Kalnāres”
“Kalnāres”, Mežgale, Leimaņu
pag., Jēkabpils nov.
Tel. +371 29657216
Naktsmītnes treilera tipa mājiņās ar 18 gultasvietām. Pieejama
arī virtuve.
Labiekārtota telšu un piknika
vieta, grils, malka.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.
Kempings „Pērlīte”
Viesītes pag., Viesītes nov.
Tel.: +371 29464385
Mājaslapa:
http://perlite.mozello.lv/
Guļvietas koka namiņos, telpas
svinībām, laukumi sporta spēlēm, estrāde, ūdens atrakcijas,
izbraucieni pa ezeru ar sup-dēļiem,
laivošana,
pludmale,
sauna, nojume, āra kamīns,
ēdināšana, ziemas māja. “Meža
pērles” šķēršļu taka.
Kempings „Radži”
Zīriņu iela 5, Jēkabpils,
GPS: 56.478676, 25.843725
Tel. +371 29 47 14 47
Jēkabpils pilsētas pievārtē, pie
Radžu ūdenskrātuves uz ezera
pussalas, jauka atpūta ģimenēm vai darba kolektīvam. Arī
ziemā pastaigas pa priežu mežu
un relaksācija pirtī dos spēkus
jaunai darba nedēļai.
Atpūtas kompleksā ietilpst 3
brīvdienu mājas, katrā banketu
zāle un pirts, 5 kempinga mājas
ar ierīkotām atpūtas vietām pie
ezera, liela nojume atpūtai un
sporta laukumi.
Lauku māja “Bincāni”
Lauku māja Saukas dabas parka
teritorijā, pie Saukas ezera. Māja
ir kultūrvēsturisks piemineklis.
Ģimenei vai draugu pulkam.
Vasarā: iespējas pērties pirtī, laivot, vizināties ar katamarāniem
makšķerēt, pastaigāties pa
aktivitāšu takām vai izbraukt ar
riteni. Ziemā: makšķerēt, pagatavot un uzklāt galdu pašam
vai pasūtīt ēdināšanas pakalpojumu, pērties pirtiņā, izslēpoties

ar distanču slēpēm. Pēc iepriekšēja pieteikuma saimniece vāra
zupas uz ugunskura. Teritorija
līdz Saukas ezeram ir labiekārtota - izveidotas piknika un
ugunskura vietas, pie ezera
laipa. Blakus esošajā mežā
izveidota Velniņu taka – atrakcijas bērniem un pieaugušajiem.
Aigars Skrupskis
Tel. +371 28663364
Viesītes nov., Bincāni, Lone,
Saukas pag.
LV-5224, Latvija
E-pasts: saukasdabasparks@
inbox.lv

Lauku māja „Bitāni”
Adrese: “Bitāni”, Sēlpils pag.,
Salas nov., LV-5232
GPS: 56.551590, 25.712938
Tel.: +371 26319479, +371
26318589
Ezera krastā ir namiņš, pirts,
baļļa, divas laipas, ugunskura vieta. Iepriekš sazinoties
ir iespējams pasūtīt jēra gaļas
šašliku.
Lauku māja „Ceļinieki”
z/s “Ceļinieki”
Rites pag., Viesītes nov.
LV-5228, Latvija
Sena lauku sēta. Vienkārši dzīves apstākļi. Liela viesistaba
ar kamīnu, guļamistaba, virtuvē maizes krāsns. Pie mājas
ir lapene ar dārza kamīnu, dīķis
un telšu vietas. Svaigi produkti, dārzeņi un augļi no pašu
saimniecības.
Netālu no lauku mājas, viesiem
tiek piedāvāta ar malku kurināma lauku (slapjā) pirts ar max
5 guļvietām 2.stāvā.
Rutki Aija un Dzintars
Tel: +371 65228024, 28605526
z/s “Ceļinieki”
Rites pag., Viesītes nov.
LV-5228, Latvija
Lauku sēta „Purvmaļi”
Purvmaļi, Daugavpils raj.,
Sventes pag., LV-5473
GPS: 55.767522, 26.406523
Tel. +371 29 958 279
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https://www.facebook.com/
laukusetapurvmali/

Lauku māja „Saliņas”
Eglaine, Ilūkstes nov., Eglaines
pag., LV-5444
+371 29198026 vai +371 29 249 017
“NYX & Iris”, SIA
“Bērzzemnieki”, Zasa, Zasas
pag., Jēkabpils nov., LV-5239.
Tel: +371 25 239 748, e-pasts:
info@nyxandiris.lv
Istabas nakšņošanai un vieta
teltīm ar ugunskuru (virtuve,
WC, dušas).
Pie brīnišķīgās mājas atrodas
skaiti sakopts parks un zirgu
staļļi, kuros var doties pastaigā
pa Zasas parku zirga mugurā
vai ratos.
Māja atrodas pašā Zasas centrā, ar vieglu piekļuvi kafejnīcai,
kultūras namam, veikaliem,
vēsturiskajām dzirnavām un
peldvietai.
“Pakrasti”
Daugapils nov., Sventes pag.
Pakrasti-1, Daugavpils, LV-5473
Tel. +371 29 184 760
“Pērses” – Telšu un Atpūtas
vieta
Adrese: Seces pag.,
Jaunjelgavas nov., LV – 5124
GPS 56.6338, 25.4220
Mob.tel.: 29391109;
E-pasts: tip@jaunjelgava.lv
Piedāvājumi: Vairākas ugunskura vietas, atpūtas vieta ar
soliņu un galdu. No šejienes
paveras skats uz tieši pretī esošajām Kokneses pilsdrupām.
Cena: viena telts vieta 2, 85EUR
diennaktī.
Piemājas saimniecība “Zīlāni”
Ceļa Lone – Sauka 3. kilometrā, kreisajā pusē, sarkanu
ķieģeļu māja un vairākas lielas
siltumnīcas
Tel.: +371 28394070 (Laima)
Naktsmītnes,
telšu
vietas.
Pieejama arī peldvieta pie ezera
un laivu noma, makšķerēšana,

lauksaimniecības
dārzeņi un augļi.

produkti

–

Pilkalnes muiža, Pilkalne,
Pilskalnes pagasts, Neretas
novads, LV-5110
GPS: 56.188154, 25.242101
Informācija: Valdis Tomsons
t. +371 29341352; www.booking.
com/Pilkalnes_muiza/Nereta
Rubenes kultūras nams
Rubenes kultūras nams,
Rubenes pagasts, Jēkabpils nov.
GPS: 56.130494, 25.991361
Tel. +371 65228195,
+371 26671801
Nakšņošana telpās uz matračiem, līdz 30 cilvēkiem. WC,
virtuve.
Sēļu lauku sēta „Gulbji”
Rubenes pag., „Gulbji”, t.
26416231
GPS: 56.137202, 26.064227
Teritorijā ir atbilstoši ierīkotas
un aprīkotas telšu un ugunskura vietas. Svinībām ir pieejamas divas pusslēgtas nojumes, kamīns, grils, nodrošināta
malka. Saimniecībā ir izveidota
baskāju taka, rotaļu un volejbola laukums, pieejams batuts.
Labiekārtota avota vieta, ir vairāki dīķi un ezers, kur peldēties
un zvejot. Saimniecības apskate,
senlietu kolekcija, Ziemciešu
puķu, dekoratīvo augu, ārstniecības augu kolekcija, zāļu tējas.
Melnā pirts ar zāļu slotiņām,
pēršanās, dabīgie skrubji.
Iespēja pieteikties aktivitātēm:
siera siešana, sviesta kulšana,
seno sēļu ēdienu gatavošana,
īstas rudzu maizes cepšana
krāsnī, seno sēļu ēdienu gatavošana, virvju vīšana, labības
sēšana. Pēc iepriekšējas pieteikšanas tiek nodrošināta arī
ēdināšana, mājas darinājumu,
sēļu ēdienu un dzērienu degustācija, teātra izrāde.
Gids grupām saimniecības
apskatei sākot no EUR 15/1,5 h;
pārējiem pakalpojumiem – pēc
vienošanās

„Skramāni”
Saukas pag., Viesītes nov.
Telšu vietas.
Tālrunis: +371 29485893
“Sventes Rasa”
+371 26 128 000
http://www.sventesrasa.lv/atp.
htm
Mucveida formas koka māja 20€ diennakts
Mājiņa ar ērtībām (diennakts):
1 persona 15€
bērni līdz 7 gadiem par brīvu
bērni no 7 līdz 16 gadiem pus
cena
Telts vietas,
“Apsītes”, Dvietes pag., Ilūkstes
nov.
GPS: 56.066130, 26.277601
Telšu vieta Vīgantes parkā
Adrese: “Vīgante”, Staburaga
pag., Jaunjelgavas nov.,
LV – 5128
GPS 56.5741, 25.4952
Mob.tel.: 29391109;
E- pasts: tip@jaunjelgava.lv
Piedāvājumi: Vairākas ugunskura vietas, atpūtas vietaS ar
soliņu, galdu.
Cena: viena telts vieta 2, 85EUR
diennaktī; ugunskura un atpūtas
vietas izmantošana – 4,27EUR
Teltsvietas saimniecībā
„Zemturi” Mēmeles krastā
“Zemturi”, Mazzalves pag.,
Neretas nov., LV-5133
GPS: 56.1998; 30.93441691
Viesu māja „Brēķu
Ezerbancāni”
Tel. +371 29256005
Vieta atpūtai un nakšņošanai, atrodas Bancānu ezera
krastā, Jēkabpils novada Kalna
pagastā. Mājīga virtuve, istabas
nakšņošanai, WC. Cena sākot
no EUR 20 pers/nakts. Vietas
nakšņošanai līdz 12 personām.
Par papildus samaksu pieejama
sauna, džakuzi. Banketu zāle
(līdz 20 personām). Iepriekšēja
pieteikšanās.

Viesu māja „Iecavnieki”
Iecavnieki, Sērenes pag.,
Jaunjelgavas nov.
Kārlis Rupenheits, Sindija
Akmentiņa
Tel: +371 26334498
E-pasts: iecavnieki@inbox.lv
Viesu māja “Kungu Druvas”
Mājīga brīvdienu māja pļavu un
meža ielokā. Šeit jūs varat arī
organizēt
saviesīgus pasākumus, piemēram, kāzas, dzimšanas dienas
svinības
vai citus svētkus. Aktivitātēm
piedāvājam kamīnzāli, pirti, zāli
svinībām un guļamistabu saldiem sapņiem. Atveldzēties no
karstās
vasaras vai pirtiņas var pie
pirts dīķa. Piedāvājam vietu
ugunskuram,
piknikam, kā arī vietu teltīm.
Neretas pag., tel. +371
264534065
Viesu māja „Rietumi”
Viesītes pag., Viesītes nov.
Tel. +371 25429841,
+371 29174679
E-pasts: aijabu@inbox.lv
Viesu māja „Rietumi” atrodas Viesītes pilsētas tuvumā,
piedāvā naktsmītnes atpūtai
vai nelieliem pasākumiem. Ir
trīs divvietīgas guļamistabas,
kopīga atpūtas telpa ar iespēju
pagatavot vai uzglabāt ēdienu.
Vasarā plašs pagalms, ugunskura vieta, alus sēta, dīķis un
citas atpūtas iespējas pēc
vienošanās.
Viesu māja „Rozes”
+371 29197182
pirtsrozes@gmail.com
56.02221; 26.23246
Viesu māja “Saules Nams”
Sventes pag., z/s “Kļaviņas”,
Sventes pag., LV-5473
http://www.saulesnams.lv/
+371 29 467 276
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Viesu nams „Dzintari”
Pilskalnes pag., Ilūkstes nov.,
Dzintari, Pilskalne, Pilskalnes
pag., LV-5447
55.994229, 26.288116
+371 27 741 442
Viesu nams „Glenda”
+371 22014036, +371 65462022
kucinsv@inbox.lv
Adrese: Ilūkstes novads,
Tirgus iela 3
Viesu nams „Pie torņa”
+371 22427969, +371 65462920
biruta4amane@inbox.lv,
birutacamane@inbox.lv
Ilūkstes nov., Zemnieku iela 36a,
ILŪKSTE
Zasas dzirnavas
“Dzirnavas”, Zasa, Jēkabpils
nov., LV-5239
Tel. +371 29464385
https://www.facebook.com/
MillofZasa/
h t t p s : // w w w. m i l l- o f-z a s a .
com/?page_id=1233
Zemnieku saimniecība “Ezera
Gravāni”
Sauka, Elkšņu pag., Viesītes nov.
Tel.: +371 26300463 (Juris)
3 lauku mājiņas, nakšņošana
treilerī.
Pieejama laivu noma, atpūta
pirtī, atsevišķas peldvietas ar
lapenēm aktīvai atpūtai
Zemnieku saimniecība
“Ielejas”
Ceļa Lone – Sauka 4.kilometrā,
labajā pusē, Saukas pag.,
Viesītes nov.
Tel.: +371 26313739 (Māris),
+371 29091659 (Inta)
Piecas vietas treilerī un teltsvietas Saukas ezera krastā.
Pieejamas ugunskura vietas,
laivu noma, duša, licencēta
makšķerēšana, iespēja apskatīt zemnieku saimniecību un
iegādāties
lauksaimniecības
produkciju.

Kur paēst?
IK „Ilvija un Ko”
Biržu iela 4, Viesīte, Viesītes nov.
Tel. +371 26565882
E-pasts: ilvijako@inbox.lv
Iespēja baudīt sātīgu maltīti tipiskā 20. gadsimta beigu
posma ēdnīcā. Nodrošina ēdināšanas pakalpojumus un
izbraukuma ēdināšanu. Klāj
galdus korporatīvajiem pasākumiem, banketiem un bērēm.
Ilzenbergas muiža
Visu, ko harmonijā ar dabu
izaudzējam, paši pārstrādājam
un pārdodam.
Veikalā-kafejnīcā pie autostāvvietas varēsiet iegādāties
muižas saimniecībā audzētus, cilvēku rokām veidotus
Ilzenbergas saimniecības produktus. Šeit tos var arī nogaršot.
Kafejnīca-veikals ir atvērts trešdienās-sestdienās no 1. maija
līdz 30. septembrim. Darba
laiks: 10.00 – 19.00 (parka
apmeklēšanas laikā).
http://www.ilzenbergas.lt/lv/
muizas-pakalpojumi/atputa-muiza/335-veikals-kafejnica-un-interneta-veikals
Jaunjelgavas vidusskolas
kafejnīca ”Citruss”
Adrese: Uzvaras iela 1,
Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov.,
LV- 5134,
GPS 56.6116, 25.0828
Tel.: +371 65152305
Vietu skaits: 25
Darba laiks: 9.00–15.00 (sestdiena, svētdiena – brīvdiena)
Kafejnīca „Dzirnupe”
„Astras”, Zasas pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.292284, 25.980523
Tel. +371 26410741
Grupām ar iepriekšēju pieteikšanos. S, Sv – slēgts.

Kafejnīca-ēdnīca Ilūkstē
Kontaktinformācija:
Sporta iela 2, Ilūkste, Ilūkstes
nov., tālr. 26185053
GPS: 55.977625, 26.295824

Mob.tel.: 29478709
Vietu skaits: 50 (banketiem līdz
70). Darba laiks: 11.00–19.00
(Sv – brīvdiena)

Kafejas ražotne “Alīda”
“Dzelmītes”, Elkšņi, Viesītes nov.
GPS: 56.215309, 25.581364
Iespējamas uzkodas piknikam un kafijas pauze, iepriekš
sazinoties.
Tel.: +317 26582074 (Jolanta)
e-pasts: kafeja.alida@gmail.com
facebook konts/mājas lapa:
www.kafejaalida.lv
Kafejnīca „Kalniņā”
kafejnicakalnina.lv
+371 65 266 500
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
pilsēta, LV-5208
Kafejnīca-krogs „Pie Viktora”
Saukas pag., Viesītes nov.
Naktsmītnes, pirts, baseins,
kafejnīca, veikals.
Tālrunis: +371 65229261,
+371 29453166, +371 29358880
Mājaslapa: http://www.assi.lv/
Kafejnīca „Mazais Namiņš”
Uzņem
apmeklētājus
tikai
iepriekš piesakoties.
Kontaktinformācija:
Tirgus laukums 4, Subate,
Ilūkstes novads,
iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
+371 29570256
Kafejnīca “Panna”
Jaunceltnes iela 28A,
Aizkraukle, Aizkraukles pilsēta,
LV-5101
Tel.: +371 27 722 886
Kafejnīca “Pie Aigara”
Adrese: Jelgavas iela 69,
Jaunjelgava,
GPS 56.6173, 25.0894

Kafejnīca-viesu nams
“Liepas”,
Augšzemes iela 68A, Aknīste
GPS:56.15470, 25.76517
Tel. +371 25610752, e-pasts:
viesunamsliepas@inbox.lv
viesunamsliepas.wix.com/
viesunamsliepas
Nodrošina arī izbraukuma
banketus.
Kafejnīca „Zaļā varde”
A. Brodeles iela 34A, Viesīte,
Viesītes nov.
Tel. +371 20030900
E-pasts: zv_edinasana@inbox.lv
Kafejnīca blakus muzejam
„Sēlija” ar mājīgu interjeru.
Piedāvā arī iespējas īrēt telpas
banketiem, semināriem, jubilejām līdz 40 personām.
Kafejnīca “Rudais Ūsiņš”
Adrese: “Tiltnieki -2”, Sērene,
Sērenes pag., Jaunjelgavas
nov., LV – 5123
GPS 56.5767, 25.2097
Tel.: 29209184
Vietu skaits: 25
Darba laiks: P. – S. 10.00-21.00;
Sv. 10.00-20.00
Raganu mieslasts Ērberģes
muižā
2,20 EUR/pers
Ērberģes
muiža,
Ērberģe,
Mazzalves pag., Neretas nov.
GPS: 56.364786, 25.017779
Tel.: +371 26156535,
Skolas ēdnīca Bebrenes muižā
Bebrene, Bebrenes pag.
Pusdienaspiedāvādarbadienās+371 65444936
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“Ūdenszīmes”, Kaldabruņas
skola, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads.
GPS: 56.095033, 26.067339
Telefons: +371 29548967, piesakot vismaz divas dienas iepriekš.
Veikals – kafejnīca „Digna”
Kastaņi, Dignājas pag.,
Jēkabpils nov..
Tel. +371 65229058
Darba laiks P – S 9.00 – 17.00, Sv
9.00 – 14.00
Veikals – kafejnīca SIA
„Sprīdītis A”
Vandāni, Dignājas pag.,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.334036, 26.105283
Tel. +371 65229063,
+371 20221982
Darba laiks P – S 8.00 – 20.00,
Sv. 9.00 – 18.00

Izdevums 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.
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