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Varenā ūdensšķirtne – Daugava Sēlijas ceļā jums rāmi atklās savu
kreiso krastu. Gar to
nesteidzīgi,
sekojot upes līkumiem, vijas ceļš. Un
atsedz gadsimtiem ilgā cilvēka un
dabas draudzībā radītu ainavu.
Dažādie ūdens transporta
līdzekļi pavērs skatu no
Jēkabpils
savukārt krasta
nov.
Līvāni Daugavas,
tuvumā esošie apskates
objekti papildinās jau tā
ZasaDignāja
iespaidīgo Daugavas
valdzinājumu.
Rodi
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Daugavpils

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

INFORMĀCIJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ieejas maksa: Bērniem - 1 EUR/pers.;
Pieaugušajiem - 1,50 EUR/pers.;
Gida pakalpojumi - 5 līdz 10 EUR atkarībā no
grupas lieluma.
Apmeklējums dabas parkā iepriekš jāpiesaka!
Praktiskās darbnīcas tiek pielāgotas sezonai, par
izcenojumu interesēties zvanot!
Tel.: +371 20219770; +371 65407909
E-pasts: benita63@inbox.lv
Adrese: Dvietes senlejas informācijas centrs,
„Gulbji”, Putnu sala, Bebrene, Bebrenes pag.,
Ilūkstes nov.
GPS: 56.0667, 26.1771
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Ja ceļa laikā ir vēlme apstāties Daugavas krastos, pieejamas atpūtas un piknika vietas:
*** Telšu un atpūtas vieta “Gundegas”.
Cena: pēc vienošanās.
Tel.: +371 20233637
Adrese: Telšu un atpūtas vieta “Gundegas”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads, LV – 5124
GPS: 56.6117, 25.3611
*** Telšu un atpūtas vieta „Vīgantes parks”
Cenas: Viena telts vieta - 2,85 EUR diennaktī; Ugunskura un atpūtas vietas izmantošana - 4,27 EUR
Iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 29391109
Adrese: Telšu un atpūtas vieta „Vīgantes parks”,“Vīgante”, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads,
LV – 5128
GPS: 56.5741, 25.4952
*** Telšu un atpūtas vieta “Pērses”
Cena: Viena telts vieta 2,85 EUR diennaktī
Tel.: +371 29391109
Adrese: Telšu un atpūtas vieta “Pērses”, Seces pagasts, Jaunjelgavas novads, LV – 5124
GPS: 56.6338, 25.4220
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Pirmais liellopu izsoļu nams Baltijā, kur katru
mēnesi piedalās vairāk kā 2000 Latvijā audzēti
gaļas šķirņu jaunlopi. Par saimniecības vēsturi,
unikalitāti un izsoļu gaitu pastāsta paši nama
saimnieki.

Cena: Liellopu izsoļu nama apmeklējums – 5
EUR (cena atkarīga no grupas lieluma).
Iespējamas arī citas aktivitātes - vienoties
telefoniski!
Tel.: +371 25622889
Adrese: Liellopu izsoļu nams „Krasti”, Mazzalves
pag., Neretas nov.
GPS: 56.4504, 24.9029

Unikālie Sēlijas dravinieki vislielākajā skaitā
mitinās Pilskalnē. Bišu dravā “Pumpuri” tiek
piedāvāti guļstropu demonstrējumi. Bišu drava
Pūteļi ar savu daudzstāvīgo bišu debesskrāpi
un citiem saimniecībā esošajiem izgudrojumiem
apmeklētājiem ļauj sajusties kā apmeklējot
izgudrotāju ciemu. Saimniecība piedāvā arī
izbraucienu ar peldošu lapeni ūdensrožu dīķī,
tikmēr degustējot medus kvasu. Abās dravās
ir iespējams iegādāties medu. Pilkalnes muižā
ir iespējams ne vien pašu muižas ēku un
saimniecību, bet arī apskatīt unikālu plauktu
graudu kalti un degustēt plūškoka un medus
tējas.

1) Pilkalnes muiža
Cenas: Ekskursija Pilkalnes muižā - 35 EUR;
Degustācija 15 EUR/grupa.
Tel.: +371 29341352
Adrese: Pilkalnes muiža, Pilkalne, Pilskalnes
pag., Neretas nov.
GPS: 56.1881, 25.2421
2) Bišu drava “Pumpuri”
Cenas: 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
Tel.: +371 26341748
Adrese: "Pumpuri", Pilskalnes pag., Neretas nov.,
LV-5110
GPS: 56.1986972, 25.2231520
3) Bišu drava “Pūteļi”
Cena: Bišu dravas “Pūteļi” apciemojums
pieejams, iegādājoties medus burciņu – 3,50
EUR/pers.
Tel.: +371 26300958; +371 25478966
Adrese: “Pūteļi”, Pilskalnes pag., Neretas nov.
GPS: 56.19691, 25.19371

Lauku māja "Ceļinieki", kurā ir iespēja atpūsties
īstenā lauku gaisotnē. Saimnieki dalīsies ar
gudrībām par lauku saimniecības uzturēšanu,
bet vakarā tiek piedāvāta pirts baudīšana ar
alternatīvām- vakars pie dārza kamīna vai vakars
pie ugunskura.

Cena: 24 h telpu noma ar 5 guļvietām izmaksā
75 EUR un
2 EUR par telts vietu.
Tel.: +371 28605526 (Aija)
Adrese: „Ceļinieki”, Rites pag., Viesītes nov., LV5228
GPS: 56.19619, 25.44578

Z/S „Vilciņi” piedāvā izzināt, kā no olas top
cālis. Saimniecībā ir iespēja aplūkot un 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 un aplūkot citu saimniecības iemītnieku
dzīvi.

Cena: Grupām līdz 7 cilvēkiem - 10 EUR;
Lielākām grupām:
pieaugušajiem - 2 EUR;
bērniem - 1 EUR.
Apskate ar olu degustāciju vai koka vistiņas
izkrāsošanu grupām:
pieaugušajiem - 3,50 EUR;
bērniem - 2,50 EUR.
Tel.: +371 29607550 (Sabīne)
Adrese: “Vilciņi”, Saukas pag., Viesītes nov.
GPS: 56.2809, 25.4716

SIA “Ārītes” ir iespēja baudīt visu par rozēm.
Plašas rožu kolekcijas dobju apskate, kurās var
iepazīt rožu šķirnes, tās iegādāties, saņemot
speciālista konsultācijas rožu audzēšanā un
kopšanā, kā arī iestādīt savu rozi īpašam dzīves
notikumam.

Cena: Rožu apskate un pastaiga pa teritoriju - 1
EUR/pers.
Tel.: +371 29457013 (Ilze)
Adrese: "Greķāni", Saukas pag., Viesītes nov.
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Šī maršruta objekti atrodas tuvumā kartē ar zilu
krāsu
izceltajām
vietām.
Izlasi
aprakstus
lapas
otrā
pusē, izvēlies secību kādā tos apmeklēt un dodies ceļā!
Kartē redzamās vietas (atzīmētas zilā un brūnā krāsā) ir Sēlijas
salas - 17 mazas lauku apdzīvotās vietas, kas, identificējot unikālu
potenciālu, tika apvienotas kopīgā iniciatīvā „Sēlijas salas” ar
mērķi attīstīt tematisko tūrismu mazajās lauku apdzīvotajās
vietās, lai veicinātu ekonomisko un sociālo izaugsmi Sēlijā.
2018. gada laikā radīti jauni, neparasti tūrisma piedāvājumi,
ko nodrošina vietējās kopienas, uzņēmēji un biedrības Sēlijā.

Saukas dabas parka pievārtē esošajā melno
plūškoku saimniecībā ir iespēja uzzināt
pieredzes bagātus stāstus par melnā plūškoka
unikālajām ārstnieciskajām īpašībām. Viesiem
tiek piedāvāta plūškoka produktu degustācija
un iespējams arī iegādāties kvalitatīvus melnā
plūškoka ziedu un ogu produktus.

Cena: Stāsts un degustācija - 2 EUR/pers.,
bērniem līdz 16 gadiem bezmaksas.
Vairāk informācijas zvanot uz norādīto
kontakttālruni vai Facebook lapā - https://www.
facebook.com/saukasmelnaispluskoks/
Tel.: +371 29428226 (Gita)
Adrese: Saukas pag., Viesītes nov.

Vīna spiestuve un degustācija. Viena no
Gārsenes bagātībām ir auglīgā zeme. No tajā
augušajām ogām un augļiem gatavoto vīnu
iespējams nobaudīt Gārsenes pilī, dabas takās
vai Senlietu kolekcijas telpās. Iespējams nobaudīt
arī tomātu vīnu. Jā, tomātu vīnu!

Cenas: Vīna degustācijas - 2,50 EUR/pers.,
grupām ar dalībnieku skaitu virs 25 - 2 EUR/pers.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 29441918
E-pasts: garsene.andris@inbox.lv
Adrese: Z/S „Kalna Rūdupes”
„Rubeņi”, Gārsenes pag., Aknīstes nov.
GPS: 56.0857, 25.8370

Z/S Āmuri. Saimniecība audzē liellopus, bet
papildus kolekcionē senus darba rīkus un
nodarbojas ar ārstniecības augu un garšaugu
izzināšanu un vāc dažādas mētras, piedāvājot
tās baudīšanai viesiem. Šeit mājo arī dažādas no
sūnām veidotas skulptūras

Cenas (ar tējas degustēšanu):
Līdz 10 personas - 2 EUR/pers.;
Variāk kā 10 personas - 1,50 EUR/pers.
Tel.: +371 29148597
E-pasts: landu@inbox.lv
Adrese: Z/s „Āmuri”, Asares pag., Aknīstes nov.
GPS: 56.1157, 25.8895

Sēļu sētā "Gulbji" ir saglabājušās unikālas senajai
Sēlijai raksturīgās ēkas un senlietas. Saimniece
pārzina gan dziesmas un tradīcijas, gan īsti
sēliska ēdiena pagatavošanas prasmes. Viesiem
ir iespēja doties saimnieku vadītā ekskursijā un
izpētīt naturālās saimniecības ārstniecisko augu
kolekciju, kā arī vakarpusē sasildīties melnajā
pirtī.

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 26416231 (Rita un Juris)
E-pasts: gulbjumajas@inbox.lv
Adrese: „Gulbji”, Rubeņi, Rubenes
Jēkabpils nov.
GPS: 56.1370, 26.0643

Mini Zoodārzs “Vidzemnieki” Ļauj izjust īstu
Sēlijas zemes reibumu un izzināt vīnogu maģiskās
īpašības. Apmeklētāju priekam apskatāma
zoodārza eksotisko putnu un dzīvnieku kolekcija.

Cena: Ieeja par ziedojumiem!
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 28778765
Adrese: Vidzemnieki, Dvietes pag., Ilūkstes nov.
GPS: 56.0633, 26.2779

Vīnogu šķirņu selekcionārs Pauls Sukatnieks ir
vairāku vīnogu šķirņu radītājs. Selekcionāra mājās
“Apsītes” ar dārziem ir apskatāms viņa mūža darba
veikums. Pieejama dažādu vīnu degustācija, kā
arī var uzzināt par vīnogu izmantošanu kulinārijā,
medicīnā
un
kosmetoloģijā.
Saimniecībā
iespējams iegādāties vīnogu stādus un piedalīties
dažādos semināros.

Cena: Ekskursija ar gidu - 1 EUR pers.
Par atsevišķu samaksu iespējams vienoties par
vīna degustāciju, zupas kaltu, ugunskuru un
sulas spiešanu rudenī.
Ekskursija iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 26369215
Adrese: Selekcionāra Paula Sukatnieka „Apsītes”
Dvietes pag., Ilūkstes nov.
GPS: 56.0661, 26.2773

Dārzniecība "MADARA ltd". Plaši pazīstamā
dārzniecība
piedāvā
iegādāties
dažādus
dārzeņu, dekoratīvo koku un krūmu stādus un
krāšņus ziedus. Vasaras sezonā tā būs īstā vieta,
kur piestāt, lai iegādātos svaigus gurķus un
tomātus, agrā pavasarī pieejamas tulpes, kā arī
citās sezonās - citi ziedi un stādi.

Tel.: +371 26599707, +371 26328599
Adrese: Upes iela 25, Subate, Subates pilsēta,
LV-5471
GPS: 56.0127, 25.9141

Jāņa kūpinātava.
Saimnieks piedāvā kūpinājumu produkcijas
degustāciju un iegādi Vīgatnes parka lapenē,
Daugavas krastā, ko papildinās zinošā uzņēmēja
stāsts. Sortimenta piedāvājums ir atkarīgs no
sezonalitātes, viens no biežāk baudāmajiem
kūpinājumiem ir Daugavas sams.

Pēc iepriekšējas pieteikšanās un tikai grupām
sākot no 15 personām!
Tel.: +371 22051187 (Jānis)
Adrese: Vīgantes parks, Staburaga pag.
GPS: 56.5743, 25.4961

Ekociemats
un
bioloģiskā
saimniecība
“Omrači”. Saimniecībā ir iespēja izdzīvot, izgaršot
un salīdzināt Latvijas dabas labumu īpatnību
atšķirības no gada laika uz gadalaiku. Saimnieka
vadībā var apgūt dažādas gudrības par to, kā
pareizi lietot tējaszāles, dārzeņus un citus lauku
labumus, kā tos pareizi pagatavot.

Cenas:
1) Radošās mācību nodarbības kopā ar
etnobotāniķi, botānika un tās praktiskais
pielietojums - 3 EUR/pers., grupām pēc
individuālas vienošanās, sākot no 10 personām.
Ar iepriekšēju pieteikšanos!
2)Tējnīca, ekosaldumu gatavošana nodarbība
un degustācija - 3 EUR/pers., grupām pēc
individuālas vienošanās, sākot no 10 personām.
Ar iepriekšēju pieteikšanos!
Tel.: +371 20203120 (Ingus)
E-pasts: omraci89@gmail.com
Adrese: "Omrači", Seces pag., Jaunjelgavas nov.,
LV-5124
GPS: 56.5716, 25.3893

Z/s “Boļāni”, kuru vada dziedošā sēļu saimniece
Maija. Skaistajā lauku saimniecībā var nobaudīt
gardas zāļu tējas un unikāls sēļu karašas.
Ciemošanās laikā saimniece atklās vēstures
teiksmas, lauku dzīves patiesības un tradīcijas.
Saimniecei Maijai ir pat pašai savs dainu skapis.

Cena: Sākot no 3 EUR/pers., atkarībā no grupas
lieluma un izvēlētās aktivitātes.
Pieejamas dažāda veida ekskursijas un maršruti.
Tel.: +371 26496601
E-pasts: bolani@me.com
Adrese: “Boļāni”, Salas nov., Sēlpils pag.
GPS: 56.58568, 25.68653

pag.,

“Materiāls sagatavots „Lauku partnerības “Sēlija””,
„Aizkraukles rajona partnerības” un „Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi””
starpteritoriālā sadarbības projekta „„Sēlijas salas”
– tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās
vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes
veicinātājs Sēlijā” ietvaros.”
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Tūrisma maršruts

Sēlijas skaistākās Ainavas
R īga
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Sēlijas skaistāko ainavu maršruts ļaus
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ir radījusi vietas
Asare
un ainavas, kas
atmodinās dusošo
Gārsene Kaldabruņa
Dviete
mākslinieka garu
Ilūkstes
visos, kuri tam
Subate nov.
Ilūkste
ļausies.

Aizkraukle

Jēkabpils
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SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM

INFORMĀCIJA

Skats uz unikālo krasta ainavu no kuģīša „Vīgante”,
ko var atrast kuģīša kapteiņa pavadībā. Laikā, kad
ūdens līmenis ir zems, var redzēt kādreizējās estrādes
paliekas, Mazo Staburadziņu un citus unikālus
skatupunktus. Kuģīša pieturvieta Sēlijā atrodas
Vīgantes parkā, Staburagā.

Cena: Sākot no 70 EUR, atkarībā no
izvēlētā maršruta.
Sīkāka informācija telefoniski vai www.
vigante.lv
Kuģītis var uzņemt līdz 26 pasažieriem.
Tel.: +371 28490667
Adrese: Vīgantes parks, Staburaga pag.,
LV-5128
GPS: 56.5746, 25.4961

Biržu karjera zemūdens ainava. Ideāla vieta nirējiem Adrese: Salas pag., LV-5214
un snorkelētājiem, tomēr vienlaikus tā ir izbaudāma GPS: 56.4229, 25.7398
arī no kājāmgājēja skata punkta. Karjera dzidrais
ūdens sevī slēpj Napoleona laika liecības.
Dignājas pilskalna pakājē paveras atvērta ainava
pār Daugavu. Skaistā dabas ainava ir labiekārtota ar
atpūtas vietu un šūpolēm, kurās šūpojoties varēsiet
viļņoties vienā ritmā ar turpat pie kājām esošo
Daugavas ūdeni.
Pieejama labiekārtota piknika vieta ar iespēju kurināt
grilu un ierīkot teltsvietu.

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

Ormaņkalns ir viens no augstākajiem pakalniem
novadā, no kura paveras apburoša Sēlijas ainava pār
Saukas ezeru. Ormaņkalna apkārtnē ir daudz skaistu
skatupunktu, piemēram, no Ormaņkalna skatu
torņa vai Līgo kalniņa, uz kura atradīsiet vairākus
dzirnakmeņus.

Adrese: Ormaņkalna skatu tornis, Elkšņu
pag.
GPS: 56.2596, 25.5322
Adrese: Līgokalniņš, Elkšņu pag.
GPS: 56.2509, 25.5420

Kņāvu pilskalns. Kāpšana 20 metrus augstajā, mākslīgi Adrese: Rites pag.
stāvinātajā Kņāvu pilskalnā ir neliels izaicinājums, GPS: 56.2256, 25.5315
bet paver plašu skatu pār Sēliju. Leģendas vēsta, ka
tam ir īpaša enerģētika, kas kalnam neļauj apaugt ar
krūmiem.
Rožu dārzs SIA “Ārītes” sniedz iespēju baudīt pakalnu Cena: Rožu apskate un pastaiga pa
ainavu ar krāšņiem daudzveidīgu šķirņu rožu kolekciju teritoriju - 1 EUR/pers.
dārziem. Pieejama rožu stādu iegāde un konsultācija. Tel.: +371 29457013 (Ilze)

Adrese: "Greķāni", Saukas pag., Viesītes nov.
GPS: 56.2555, 25.4132

facebook.com/selijassalas
Tel.: +371 22335439 (Daina)
E-pasts: daina.aluzane@gmail.com

SELIJAS SALAS

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

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Dienvidsusējas senleja, kas ir viena no lielākajām
senielejām Latvijā. Ainavu iespējams izbaudīt pastaigā
vai slēpojot pa Gārsenes dabas takām, kur ir arī piknika
vietas un soliņi atpūtai. Sākumpunkts iespējams
Gārsenē, netālu no Senlietu kolekcijas, pie Gārsenes
pils un citviet - visas ieejas viegli saskatāmas no ceļa.

Ieejas maksa: pieaugušajiem – 1,40 EUR;
bērniem, studentiem, pensionāriem - 0,70
EUR;
gida pakalpojumi - 5,70 EUR/h.
Tūrisma centrs Gārsenes pilī atvērts katru
dienu no plkst. 11.00 līdz 18.00, izņemot
pirmdienas.
Tel.: +371 26367150
E-pasts: garsenespils@akniste.lv
Adrese: Gārsenes pils, “Labieši”, Gārsenes
pag., Aknīstes nov., LV-5218
GPS: 56.0993, 25.8102

Subates pilsētas vēsturiskais centrs. Divu ezeru
ieskautā, laikā iesalusī koka arhitektūra ar savu
unikalitāti ļauj vērot neparastu mazpilsētas ainavu ar
koka arhitektūru un ciešu dabas tuvumu, ko bagātina
arī trīs Subates baznīcu torņi. Caur Subates centru
ved velomaršruts, bet romantisko ainavu var baudīt
arī no ezera, dodoties izbraucienā ar katamarānu vai
slēpojot.

Cena par gida pakalpojumiem pēc
vienošanās, atkarībā no grupas lieluma.
Tel.: +371 27150584 (Gunta)
Adrese: Subates tirgus laukums, Subate,
Ilūkstes nov.
GPS: 56.0028, 25.9056

Tūrisma maršruts

Sēlijas Aktīvās salas
ziemā un vasarā

R īga
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lidotājs Rāviņš vēl joprojām mājo
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Sēlijas vējam svilpot ausīs braucot
ar riteņiem pār pakalniem;
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facebook.com/selijassalas
Tel.: +371 22335439 (Daina)
E-pasts: daina.aluzane@gmail.com
Šī maršruta objekti atrodas tuvumā kartē ar zilu krāsu izceltajām vietām. Izlasi
aprakstus lapas otrā pusē, izvēlies secību kādā tos apmeklēt un dodies ceļā!
Kartē redzamās vietas (atzīmētas zilā un brūnā krāsā) ir Sēlijas salas 17 mazas lauku apdzīvotās vietas, kas, identificējot unikālu potenciālu,
tika apvienotas kopīgā iniciatīvā „Sēlijas salas” ar mērķi attīstīt tematisko
tūrismu mazajās lauku apdzīvotajās vietās, lai veicinātu ekonomisko un
sociālo izaugsmi Sēlijā. 2018. gada laikā radīti jauni, neparasti tūrisma
piedāvājumi, ko nodrošina vietējās kopienas, uzņēmēji un biedrības Sēlijā.
“Materiāls sagatavots „Lauku partnerības “Sēlija””,
„Aizkraukles rajona partnerības” un „Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi””
starpteritoriālā sadarbības projekta „„Sēlijas salas”
– tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās
vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes
veicinātājs Sēlijā” ietvaros.”
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INFORMĀCIJA
Cena: Brauciens ar plostu pa Daugavu – 20 EUR/pers.;
Izjādes ar zirgiem – 20 EUR/1h.
Tel.: +371 26334749 (Ieva)
E-pasts: usins@inbox.lv
Adrese: Luģenieki, Ābeļu pag., Jēkabpils nov.
GPS: 56.4444, 26.0515

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SELIJAS SALAS

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

Tūrisma maršruts
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E-pasts: daina.aluzane@gmail.com

SELIJAS SALAS

Šī maršruta objekti atrodas tuvumā kartē ar zilu krāsu izceltajām vietām. Izlasi
aprakstus lapas otrā pusē, izvēlies secību kādā tos apmeklēt un dodies ceļā!
Kartē redzamās vietas (atzīmētas zilā un brūnā krāsā) ir Sēlijas salas 17 mazas lauku apdzīvotās vietas, kas, identificējot unikālu potenciālu,
tika apvienotas kopīgā iniciatīvā „Sēlijas salas” ar mērķi attīstīt tematisko
tūrismu mazajās lauku apdzīvotajās vietās, lai veicinātu ekonomisko un
sociālo izaugsmi Sēlijā. 2018. gada laikā radīti jauni, neparasti tūrisma
piedāvājumi, ko nodrošina vietējās kopienas, uzņēmēji un biedrības Sēlijā.
“Materiāls sagatavots „Lauku partnerības “Sēlija””,
„Aizkraukles rajona partnerības” un „Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi””
starpteritoriālā sadarbības projekta „„Sēlijas salas”
– tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās
vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes
veicinātājs Sēlijā” ietvaros.”
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SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM

INFORMĀCIJA

Pārgājiens ar vides gidu ekociemata “Omrači”
teritorijā.
Gids
pārgājiena
laikā
sniedz
daudzveidīgu un praktisku informāciju par uzturā
lietojamo ārstniecības augu vākšanu, to nozīmi un
ietekmi uz veselību, kā arī atklāj viesiem citus dabas
noslēpumus. Omračos pieejama peldvieta, kas
piemērota arī bērniem, makšķerēšana, telšu vietas.

Cena: 5 EUR/pers., grupām pēc individuālas
vienošanās, sākot no 10 personām.
Ar iepriekšēju pieteikšanos!
Tel.: +371 20203120 (Ingus)
E-pasts: omraci89@gmail.com
Adrese: "Omrači", Seces pag., Jaunjelgavas nov.
GPS: 56.5716, 25.3893

Pastaigas Vīgantes parkā ir īpaši skaistas dienliliju Adrese: Vīgantes parks, Staburaga pag., LV-5128
ziedēšanas laikā. Vīgantes parka apmeklējumu GPS: 56.574309, 25.496583
turpinot kilometra garumā gar Daugavu ir “Dieva
auss” un leģendārā agrākā Staburaga atrašanās vieta.
Pārgājiens pa Sēlijas pakalnu ainavu Salas
pagastā, ko ir iespējams izzināt vēstures un dabas
gida pavadībā. Pārgājiena maršrutā iekļauts Latvijas
pirmais atjaunotais ģeodēziskā loka punkts,
dižkoki, Sēlpils militārais kara laika mantojums un
ierakumi, kā arī citas Sēlijas vēsturiskās un dabas
bagātības.

Cena: 25 EUR/h, grupām pēc vienošanās,
atkarībā grupas lieluma un izvēlētās ekskursijas
maršruta.
Tel.: +371 27759808 (Rasma)
Adrese: Sēlpils pag., Salas nov.

Pastaiga apkārt Biržu karjeram. Skaistākie skati Adrese: Biržu karjers,Salas pag., Salas nov.
atrodas pašā karjera dzelmē, jo tajā ir karjerā ir GPS: 56.4140, 25.7338
kristāldzidrs ūdens, kurš klāj karjerā grimušās
zemūdens ainavas un Napoleona laika liecības.
Tomēr ūdens dzidrības dēļ, šo skatu ir iespējams
baudīt pat no krasta dabas takām, kuras sniegs
prieku dabas vērotājiem.
Zasas muižas parks aizņem 23 ha lielu platību.
Tajā, pa dažādām takām ir iespējams apmeklēt
triju dīķu saliņu sistēmu, seno sēļu svētvietas,
vairākus dižakmeņus ar mītiskām īpašībām un citas
parkā saglabātās dabas un kultūras vērtības.
Parkā iespējams sarunāt arī gida ekskursijas ar
dažādām izdarībām.

Cena: Atkarībā no grupas lieluma un izvēlētās
ekskursijas maršruta - 15 līdz 25 EUR/h.
Tel.: +371 26535632 (Sarmīte)
Adrese: Zasas muižas parks, Zasa, Zasas pag.,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.2947, 25.9770

Taka caur dabas liegumu “Eglone” ar vairāk kā
400 gadu vecu ozolu. Takas sākums atrodas pie
noslēpumainās Tadenavas bibliotēkas, kur var
rast garīgu mierinājumu un saņemt informāciju
par vietējo teritoriju. Bibliotēkā ir dabas lieguma
„Eglone” istaba un blakus atrodas atpūtas vieta.

Tel.: +371 28685188
E-pasts: tadenavasbib@jekabpilsnovads.lv
Adrese: Tadenavas bibliotēka, Līdumi 2, Tadenava,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.1818, 26.1161

Pārgājiens Gārsenes dabas takās.
Gārsenes muižas parkā ir izveidota Barona,
Krēslas stundas, Staburaga, Zaļā un citas dabas
takas. Iespējami dažādi maršruti no 1.5 līdz 7 km.
Pārgājienā ir iespēja apskatīt vienu no lielākajām
senielejām Latvijā, kā arī iepazīties ar tajā mītošajām
mitoloģiskajām būtnēm. Takās ir arī piknika vietas
un soliņi atpūtai.

Cenas: pieaugušajiem – 1,40 EUR;
bērniem, studentiem, pensionāriem: 0,70 EUR;
gida pakalpojumi - 5,70 EUR/h.
Tel.: +371 26367150 (Dace)
E-pasts: garsenespils@akniste.lv
Adrese: Gārsenes pils, “Labieši”, Gārsenes pag.,
Aknīstes nov.
GPS: 56.0993, 25.8102

Saukas dabas parkā ir velomaršruts, kas pa
dabas parku izvijas 26 km garumā ap Saukas
ezeru, kuru ziemā var veikt arī ar slēpēm. Lauku
mājās “Bincāni” ir iespējams nakšņošot un pasūtīt
ēdināšanas pakalpojumus, pirts, pieejama laivu,
katamarānu, velosipēdu un slēpju noma, kā
arī piknika un makšķerēšanas vietas un ezera
pludmale peldēšanai.

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

Tūrisma maršruts

Vēsturiskā Sēlija

R īga

Spoža liecība par Sēliju kā
kultūrvēsturisko reģionu, kas savu savpatnību
saglabājis lielu laiku lokos. Aizraujoši stāsti
par sēļiem ar spraigiem, gluži neticamiem
scenārijiem un vēstures mīklas. Nē, šī
Staburags
Jaunjelgava
vēstures lapaspuse šoreiz nav par
Sece
iespējām doties uz enciklopēdijās
SēlpilsSala
lasāmo un vēstures mīļotāju
Salas
iestaigāto sēļu pilskalnu
Jaunjelgavas
nov.
nov.
Neretas
taku vai novadpētniecības
nov.
muzejiem (lai arī to ir
Birži
Viesītes
Jēkabpils
iespējams baudīt). Šī
nov.
Ērberģe
nov.
Līvāni Sēlijas salu saucēju
Viesīte
Zasa Dignāja veidotā vēstures
lappuse maršrutā
Sauka
piedāvā izzināt
ElkšņiAknīstes
šodien atdzīvinātos
Rite
Pilskalne
nov.
mūzikas instrumentus
Aknīste
un darbarīkus,
Asare
braucamos un
Kaldabruņa
Gārsene
stumjamos, dzīvus
Dviete
stāstus par militārā
Subate Ilūkstes
un sakrālā
nov.
mantojuma
Ilūkste
labirintiem.
Eglaine

Aizkraukle

Jēkabpils

Lietuva

Daugavpils
Daugavpils
nov.

facebook.com/selijassalas
Tel.: +371 22335439 (Daina)
E-pasts: daina.aluzane@gmail.com

SELIJAS SALAS

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

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM

INFORMĀCIJA

Sēlijas senvēstures izziņa Secē uz klints sensalas starp
divu upju ielejām – seno un mūsdienu Daugavu, kopā
ar ekociemata “Omrači” saimnieku. Viesiem būs iespēja
izbaudīt senatnīgās garšas un dabas tuvumā izzināt vēsturi,
atklājot radošu iedvesmu un radītu labu omu izzinot arī pašu
saimniecību.

Cena: no 2 EUR/ pers., grupām pēc
individuālas vienošanās.
Piedāvājums
pieejams
ar
iepriekšēju
pieteikšanos!
Kontaktālrunis: 20203120 (Ingus)
Epasts: omraci89@gmail.com
Adrese: "Omrači", Seces pag., Jaunjelgavas nov.
GPS: 56.5716, 25.3893

Staburags. Viesojoties Staburagā ir iespējams izzināt, kāds
izskatījies leģendārais Staburags un kāpēc mūsdienās to
vairs nevaram doties aplūkot. Vīgantes parkā ir labiekārtotas
pastaigu takas, dīķi, par kuriem var lasīt Staburaga bērnos,
bet tieši pie pašas klints vietas izveidota piemiņas zīme
„Dieva auss"".

Cenas: Gida pakalpojumi - līdz 15 EUR atkarībā
no grupas izmēra;
Automašīnas iebraukšana parkā - 5 EUR.
Tel.: +371 29892925
Adrese: Staburaga Saieta nams, Staburags,
Staburaga pag., Jaunjelgavas nov.
GPS: 56.5737, 25.4959

Sēlpils militārais un vides mantojums, ko ir iespējams
izzināt vēstures un dabas gida pavadībā. Pārgājiena
maršrutā iekļauts Latvijas pirmais atjaunotais ģeodēziskā
loka punkts, Sēlpils militārais kara laika mantojums un
ierakumi, kā arī citas Sēlijas vēsturiskās un dabas bagātības.

Cena: Atkarībā no grupas lieluma un izvēlētās
ekskursijas maršruta - 25 EUR/h.
Tel.: +371 27759808 (Rasma)
Adrese: Sēlpils pag., Salas nov.

Trīs Subates baznīcu ansamblis - Subates Pestītāja
luterāņu baznīca, Subates Romas katoļu baznīca un Subates
vecticībnieku lūgšanu nams. Baznīcas parasti var lepoties ar
senu un interesantu vēsturi, bet Subate var lepoties ar trim
ļoti dazādām, leģendām bagātām baznīcām ar unikāliem
kokgriezumiem, gleznām un citām vērtībām. Baznīcas
agrāko dzīvi atmodināt palīdzēs prasmīgā gide.

Cena: Ieeja baznīcās par ziedojumiem!
Gida pakalpojums atkarībā no grupas lieluma.
Tel.: +371 28803352 (Inese)
Adrese: Subates Pestītāja luterāņu baznīca,
Baznīcas iela 30, Subate
GPS: 56.0011, 25.9136
Adrese: Subates Romas katoļu baznīca, Tirgus
laukums 17A, Subate
GPS: 56.0028, 25.9056
Adrese: Subates vecticībnieku lūgšanu nams,
Liepu iela, Subate
GPS: 56.0070, 25.9119

Senlietu kolekcija “Solis sendienās” ir īsta bagātību sala!
Senlietu kolekcijā aplūkojami gan sen aizmirsti sadzīves
priekšmeti, gan īsti vēstures dārgumi. Apmeklētājiem dota
iespēja ne tikai vērot un klausīties, bet arī līdzdarboties.

Cena: Ieeja par ziedojumiem!
Tel.: +371 26430814 (Valdis)
Adrese: Gārsenes pag., Aknīstes nov.
GPS: 56.1018, 25.8209

Vēstures izzināšana Zasas parkā zinošas gides pavadībā.
Leģendām un teiksmām bagātajā Zasas muižas parkā ir
iespēja izzināt, kā ieradās pirmais auto, pāriet pāri septiņiem
vēlēšanās tiltiem, apskatīt daudzos svētakmeņus un dzirdēt
par Zasas mūmijām. Kopā ar gidi ir iespējams doties arī velo
izziņas braucienā pa Zasas apkārtni.

Cena: Atkarībā no grupas lieluma un izvēlētās
ekskursijas maršruta - 15 līdz 25 EUR/h.
Tel.: +371 26535632 (Sarmīte)
Adrese: Zasas muižas parks, Zasa, Zasas pag.,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.2947, 25.9770

Slēgtā Elkšņu skola ir interesanta apskates vieta ikvienam,
kas interesējas par vēsturi. Vietējās gides pavadībā
iespējams izzināt teikas un leģendas gan par pašu skolu, gan
vietējo apkārti, kā arī dzirdēt stāstus par dažādiem skolas
darbības laika notikumiem un skolu slēgšanas skarbumu.

Cena: Ieeja un ekskursija par ziedojumiem.
Ekskursija iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 29273475 (Rudīte)
Adrese: Elkšņi, Elksņu pag.
GPS: 56.2163, 25.5796

Muzejā “Pumpuri” darbīgais saimnieks atjauno un
“iedarbina” visus vēsturiskos objektus, kas nonāk viņa
rokās. Muzejs sastāv no vairākām nelielām ekspozīcijām,
kam katrai ir uzcelts pašai savs namiņš. Saimnieks viesus
izvadā pa dažādiem uzceltajiem namiņiem, kuros izveidotas
senlietas un seni braucamie.

Cena: Ieeja par ziedojumiem!
Tel.: +371 26156242 (Jānis)
Adrese: “Pumpuri”, Rites pag., Viesītes nov.,
LV-5228
GPS: 56.1705, 25.4328

Gricgales krogs jeb Medņu krogs ir lielisks galamērķis
ikvienam, kuram interesē autentiskas lietas un vietas, kuru
saglabāšanā liels nopelns ir rakstniecei Lūcijai Ķuzānei.
Šobrīd par krogu rūpējas vietēja kopiena, kas piedāvā gan
ekskursijas par šo vēsturisko vietu, gan pasakaini gardo
pankūku baudīšanu.

Cenas: sākot no 1 EUR/pers. Cena atkarīga no
grupas lieluma.
Krogu no ārpuses var apskatīt jebkurā laikā, bet
ekskursija iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 28342969
Adrese: Gricgale, Pilskalnes pag., Neretas nov.
GPS: 56.2234,, 25.1116

Tūrisma maršruts

Radošie sēļi
uzņēmējdarbībā

R īga

Sēlijas salu uzņēmēji ar savu
darbu spēj radīt ne tikai produktus,
bet arī cilvēcisku siltumu. Viņu rosība
Sece
motivē un iedrošina izmantot
SēlpilsSala
savas vietas sniegtās iespējas.
Salas
Jaunjelgavas
nov.
nov.
Un tā vien šķiet, ka radošais
Neretas
nov.
gars Sēlijā ir neizsīkstošs,
Birži
Viesītes
Jēkabpils
tāpat kā spīts un spēks,
nov.
Ērberģe
nov.
Līvāni ko sevī nes katrs
Viesīte
uzņēmējs. Ar augstu
Zasa Dignāja
Sauka
atbildības sajūtu pret
darbu un radošu
Elkšņi
Aknīstes
skatījumu, Sēlijas
Pilskalne Rite
nov.
Aknīste
bagātības tiek
Asare
atklātas, pārradītas
Gārsene Kaldabruņa
un sniegtas tiem,
Dviete
kas tās gatavi
Ilūkstes
novērtēt.
Subate
nov.

Aizkraukle
Staburags

Jaunjelgava

Jēkabpils

Lietuva

Ilūkste

Eglaine

Daugavpils
Daugavpils
nov.

facebook.com/selijassalas
Tel.: +371 22335439 (Daina)
E-pasts: daina.aluzane@gmail.com

SELIJAS SALAS

Šī maršruta objekti atrodas tuvumā kartē ar zilu
krāsu
izceltajām
vietām.
Izlasi
aprakstus
lapas
otrā
pusē, izvēlies secību kādā tos apmeklēt un dodies ceļā!
Kartē redzamās vietas (atzīmētas zilā un brūnā krāsā) ir Sēlijas
salas - 17 mazas lauku apdzīvotās vietas, kas, identificējot unikālu
potenciālu, tika apvienotas kopīgā iniciatīvā „Sēlijas salas” ar
mērķi attīstīt tematisko tūrismu mazajās lauku apdzīvotajās
vietās, lai veicinātu ekonomisko un sociālo izaugsmi Sēlijā.
2018. gada laikā radīti jauni, neparasti tūrisma piedāvājumi,
ko nodrošina vietējās kopienas, uzņēmēji un biedrības Sēlijā.

SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM

INFORMĀCIJA

Diānas pinumu fabrika ir darbnīca, kurā darbojas
amatniece un klūgu meistare. Diāna apmeklētājiem
piedāvā darbnīcas apskati, iepazīties ar to, kā notiek
klūgu izgatavošanas process un piedāvā arī iegādāties
gatavo produkciju.

Cena: pēc vienošanās.
Piedāvājums pieejams iepriekš piesakoties!
Tel.: +371 28874384
E-pasts: dianarutkevica@inbox.lv
Adrese:
“Avoti”,
Staburaga
pag.,
Jaunjelgavas nov.
GPS: 56.5679, 25.5001

Z/s Bitāni darbību ir sākuši aktīvi jaunsaimnieki, kas pa
savu neilgo darbības laiku ir gan izaudzējuši krietnu
aitu pulku un sastādījuši ogulāju laukus, gan paspējuši
ierīkot mototrasi, noorganizēt motokrosu un sākt spiest
paši savu vīnu, piedāvājot saimniecību un tās attīstības
stāstu izzināt arī viesiem. Pieejamas naktsmītnes.

Cena: pēc vienošanās.
Piedāvājums pieejams iepriekš piesakoties!
Tel.: +371 26318589
Adrese: “Bitāni”, Sēlpils pag., Salas nov.
GPS: 56.5516, 25.7129

Alīdas Kafejas ražotne - Fabrika piedāvā iespēju
ielūkoties kafejas fabrikas darbībā, uzzināt par kafejas
īpašībām un vēsturi, un degustēt gardo dzērienu..
Vēlāk ir iespējams doties apskatīt Elkšņu cigoriņu
laukus braucot cigoriņu mašīnā.

Cena:
Fabrikas apskate, degustācija 3 EUR;
Brauciens ar Kafejas mašīnu 5 EUR.
Piedāvājums pieejams iepriekš piesakoties!
Tel.: +371 26582074
E-pasts: kafeja.alida@gmail.com
Adrese: “Dzelmītes”, Elkšņi, Viesītes nov.
GPS: 56.2153, 25.5813

ToteLote - Bērnu drēbīšu šūšanas darbnīca un veikals. Tel.: +371 26390098
Šis viena cilvēka vadīts mājuzņēmums, kurā tiek ražoti Adrese: Asare, Asares pag.
augstas kvalitātes bērnu apģērbi. Bikšeles un svārciņi, GPS: 56.116692, 25.891126
kleitiņas un uzvalciņi, cepurītes un somiņas, lelles un
lācīši un daudz kas cits.
Amatniecības centra “Rūme” sēļu mākslinieki un
amatnieki ievesmas bagātā lauku vidē rada unikālus
mākslas priekšmetus un amatniecības darbus, ko var
redzēt nevien dažādās Baltijas izstāžu zālēs, bet tie
pieejami iegādei par draudzīgām cenām.
Viesojoties amatniecības centrā jums būs iespēja ne
izzināt lietišķās mākslas radīšanas procesu, bet arī
pašiem piedalīties mākslas darbu darināšanā radošo
nodarbību laikā (keramikas trauku, mājas tekstila,
adīšanas, apdrukas un citas darbnīcas).

Cena atkarībā no izvēlētā mākslas
priekšmeta vērtības. :)
Piedāvājums pieejams iepriekš piesakoties!
Tel.: +371 22335439 (Daina)
E-pasts: daina.aluzane@gmail.com
Adrese: “Rūme”, Zasa, Jēkabpils nov.
GPS: 56.2947, 25.9814

Radošā uzņēmējdarbība “Ūdensīmēs”. Viesiem ir
iespēja izzināt kopienu, kura veido funkcionālo mākslu
no stikla un koka, ko ikvienam iespēja iegādāties. Taču
"Ūdenszīmes" galvenais uzņēmējdarbības produkts ir
tieši cilvēciskais siltums un pārliecība par to, ka dzīvot
jēgpilni un labi var jebkurā vietā un vecumā.

Tel.: +371 29548967 (Ieva)
Adrese: Kaldabruņas skola, Rubenes pag.,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.0949, 26.0681

Plastmasas rūpnīca Eglainē. Ražo dažādu gumijas
un plastmasas produkciju pēc klienta pasūtījuma.
Piedāvā palīdzību tehniskā aprīkojuma izstrādāšanā un
izgatavošanā (presformas, liešanas formas). Ražojumu
var aplūkot šeit - http://www.plastika-eglaine.
mozello.lv/produkti/

Tel.: +371 29161171, +371 27114353
E-pasts: plastika@apollo.lv
Adrese: Raiņa iela 4, Eglaine, Eglaines
pag., Ilūkstes nov.
GPS: 55.9550, 26.1212

“Materiāls sagatavots „Lauku partnerības “Sēlija””,
„Aizkraukles rajona partnerības” un „Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi””
starpteritoriālā sadarbības projekta „„Sēlijas salas”
– tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās
vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes
veicinātājs Sēlijā” ietvaros.”
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Tūrisma maršruts

Sēlijas īpašo baznīcu stāsti

R īga

Gadu simtiem stalti stāvot virs pakalniem,
Sēlijas baznīcas glabā un ļauj ieraudzīt
neparastas liecības par notikušo dažādā laiku
un varas maiņu ritumā: mīlas leģendas
un dzimtu dzīvesstāstus, trauslas
Jaunjelgava
Staburags
dzīvības apliecinājums un kaujas,
Sece
mākslinieku atspoguļotās sajūtas
SēlpilsSala
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nov.
nov.
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nov.
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Viesītes
Jēkabpils
glabātāji palīdzēs
nov.
Ērberģe
nov.
Līvāni atklāt īstos elementus,
Viesīte
lai ikviens varētu
Zasa Dignāja
piedzīvot dažādo
Sauka
laiku nospiedumus,
Elkšņi
savukārt tiem, kam
Aknīstes
Pilskalne Rite
nov.
tīk atrasties augstu
Aknīste
virs zemes, no
Asare
baznīcu torņiem
Gārsene Kaldabruņa
būs iespēja baudīt
Dviete
fantastiskas
Sēlijas
Subate Ilūkstes
nov.
ainavas.
Ilūkste

Aizkraukle

Jēkabpils

Lietuva

Eglaine

Daugavpils
Daugavpils
nov.

facebook.com/selijassalas
Tel.: +371 22335439 (Daina)
E-pasts: daina.aluzane@gmail.com

SELIJAS SALAS

Šī maršruta objekti atrodas tuvumā kartē ar zilu
krāsu
izceltajām
vietām.
Izlasi
aprakstus
lapas
otrā
pusē, izvēlies secību kādā tos apmeklēt un dodies ceļā!
Kartē redzamās vietas (atzīmētas zilā un brūnā krāsā) ir Sēlijas
salas - 17 mazas lauku apdzīvotās vietas, kas, identificējot unikālu
potenciālu, tika apvienotas kopīgā iniciatīvā „Sēlijas salas” ar
mērķi attīstīt tematisko tūrismu mazajās lauku apdzīvotajās
vietās, lai veicinātu ekonomisko un sociālo izaugsmi Sēlijā.
2018. gada laikā radīti jauni, neparasti tūrisma piedāvājumi,
ko nodrošina vietējās kopienas, uzņēmēji un biedrības Sēlijā.

SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM

INFORMĀCIJA

Mazzalves pagasts ir bagāts ar trīs dažādām lūgšanu
vietām:
Kankaļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu
baznīca ir Eiropas nozīmes koka arhitektūras
piemineklis. Baznīca paslēpusies meža ielokā
un ne vien pati baznīca, bet arī apkārtējā vide ir
neparasta un unikāla, bet to aplūkot var nokļūt tikai
pacietīgākie no ceļiniekiem, jo pats ceļš var izrādīties
pārbaudījums (piekļūšana ar autotransportu atkarībā
no laikapstākļiem, var nākties doties kājām apmēram
pusotru kilometru).
Brīvdabas objekts „Svēteļi” ir 7 ha platībā veidota
baznīca zem klajas debess ar funkcionāliem dabas
objektiem ir iespēja kopā ar mākslinieku gūt unikālu
pieredzi.
Ērberģes baznīcas sākotnējā iekārta un luktu
gleznojumi veido vērtīgu un reti Latvijā saglabājušos
18. gadsimta sākuma agrīnā baroka sakrālās
mākslas ansambli. Azartisks gids viesus iepazīstina
ar neparastiem stāstiem no baznīcas 300 gadu ilgās
vēstures pūra.

1)Kankaļu baznīca
Adrese: Kankaļu baznīca, Mazzalves pag.,
Neretas nov.
GPS: 56.4452, 24.9724
2) ”Svēteļi”
Cena: Ieeja par ziedojumiem!
Vizītes iespējamas sākot no maija līdz
vasaras beigām.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 26531511
Adrese: “Svēteļi”, Mazzalves pag., Neretas nov.
GPS: 56.349592, 24.976056
3) Ērberģes baznīca
Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 29431325 (Brigita), +371 29120372
(Anita)
E-pasts: anitta.kruze@inbox.lv
Adrese: Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas
nov.
GPS: 56.3633, 25.0325

Gricgales evaņģēliskais luterāņu lūgšanu nams.
Senu vēsturisku notikumu dēļ ir izveidots daļā no
skolas ēkas. Lūgšanu nams atrodas skolas Austrumu
galā. Šeit vēl jo projām notiek draudzes tikšanās un
to laikā dzidri skan namam piederošās ērģeles. Par
baznīcas vēsturi un tagadni izstāstīs zinošs gids.

Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem,
gids- 1 EUR/pers., atkarībā no grupas
lieluma un vēlmēm.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 28342969
Adrese: Gricgale, Pilsklna pag., Neretas nov.
GPS: 56.2202, 25.1138

Asares luterāņu baznīca ir ļoti teiksmaina un vēstures
bagāta baznīca. Greznā lustra aizceļojusi uz Rundāles
baznīcu, balto altārsegu, kas vēl šobrīd klāj altāri, esot
dāvinājusi Asares aizsargu organizācija un baznīcu
esot cēluši divi dresēti lāči. Skaisto baznīcu labāk
palīdz izzināt gids Valērijs.

Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Tel.: +371 26484579
E-pasts: v_valerijs@inbox.lv
Adrese: "Betānija", Asares pag., Aknīstes nov.
GPS: 56.1166, 25.8896

Gārsenes luterāņu baznīca un barona Budberga
dzimtas kapliča
Šo baznīcu, kas tika uzcelta 20. gadsimta sākumā
barons fon Budbergs bija iecerējis kā veltījumu
savai mirušajai sievai. Blakus baznīcai tika ierīkota
arī Budberga dzimtas kapliča. Baznīcā gan atrodas
ērģeles, kuras vecumā vienādas ar baznīcu, gan citi
Budberga dzimtas noslēpumi.

Cenas: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Ekskursija ar gidu 6 EUR - atkarīgs no
grupas lieluma.
Iekštelpu apskate un gida pakalpojumi
iepriekš jāsaskaņo!
Tel.: +371 26367150
Adrese: Gārsenes luterāņu baznīca,
Gārsenes pag., Aknīstes nov.
GPS: 56.1004, 25.8183

Subates Pestītāja luterāņu baznīcas, Subates Romas
katoļu baznīcas un Subates vecticībnieku lūgšanu
nama. Baznīcas parasti var lepoties ar senu un
interesantu vēsturi, bet Subate var lepoties ar trim
šādām, vēstures bagātām baznīcām. Ēku agrāko dzīvi
atmodināt palīdzēs prasmīgā gide.

Cena: Ieeja baznīcās par ziedojumiem,
gida pakalpojums atkarībā no grupas
lieluma.
Vairāk informācijas zvanot uz norādīto
kontakttālruni!
Tel.: +371 28803352 (Inese)
Adrese: Subates Pestītāja luterāņu
baznīca, Baznīcas iela 30, Subate
GPS: 56.0011, 25.9136
Adrese: Subates Romas katoļu baznīca,
Tirgus laukums 17A, Subate
GPS: 56.0028, 25.9056
Adrese: Subates vecticībnieku lūgšanu
nams, Liepu iela, Subate
GPS: 56.0070, 25.9119

Kaldabruņas Evaņģēliski luteriskā baznīca, saukta
arī par Červonkas baznīcu, ir Raiņa kristību vieta.
PSRS laikā šī vēsturiski nozīmīgā baznīca draudzei
tika atvasināta un tajā ierīkoja minerālmēslu noliktavu.
Pašreiz pateicoties vietējās kopienas aktīvai darbībai
un piesaistītajiem ziedojumiem, tiek aktīvi veikta gan
baznīcas restaurācija, gan tās atgriešana kā kultūras
un garīgais centrs.

Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Baznīcas apskate iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 29548967 (Ieva)
E-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
Adrese:
Červonka,
Rubenes
pag.,
Jēkabpils nov.
GPS: 56.0870, 26.0221

Eglaines Romas katoļu baznīca. Katoļticībai Eglaines
pagastā ir stipras saknes, kas caur jau kopš 8.gs. ir
spēcinājušas ticīgos. Gan greznās muižas kapelas,
gan vienkāršas dzīvojamās mājas, gan tagad - savas
baznīcas telpās ik svētdienu notiek Svētā mise.
Balstoties vietējo iedzīvotāju stiprajā ticībā un darbam
draudzes vērtību simtgadīgā glābšanā, pēc Ilūkstes
dekāna iniciatīvas Eglainē kopš 1936. gada gandrīz 60
gadu garumā tika celta jaunā baznīca, izdzīvojot arī
sarežģīto pārmaiņu izaicinājumus 20.gadsimta laikā.

1)Eglaines Romas katoļu baznīca
Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Vietējas nozīmes sakrālās mākslas objektu
apskate pieejama jebkurā dienā, dzīvais
stāstījums par baznīcu un draudzi tikai
iepriekš piesakoties!
Tel.: +371 26458219 (Vitālijs), +371 26805233
(Ilga)
Adrese: Jaunatnes iela 4, Eglaine, Ilūkstes
nov.
GPS: 55.9516, 26.1188

Lašu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze
piedzīvojusi vairāk kā 4 gadsimtu ilgus pārmaiņu
vējus, bet 200 gadus no tiem - draudzes lepnums un
rūpe ir baltā, staltā baznīca lielceļa malā, kuras jumta
paspārnē pavīd arī neparasti vēstures pieminekļi.
Spītējot muižas laiku pārestībām, tā ceļiniekiem
atvērta kā miera osta un turpina mirdzēt gan tumšos
ziemas novakaros, gan vasaras pilnbriedā.

2) Lašu baznīca
Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Baznīcas apskate no ārpuses iespējama
jebkurā laikā, taču dzīvais stāstījums par
baznīcu laiku lokos iepriekš jāpiesaka!
Tel.: +371 29166251 (Jānis), +371 26600234
(Zanda)
E-pasts: dignajas.draudze@inbox.lv
Adrese: Lašu baznīca, Eglaine, Ilūstes nov.
GPS: 55.9571, 26.1293

Dignājas evaņģēliski luteriskā baznīca ir pašā Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Daugavas krastā. Baznīcai ir sena un stāstiem bagāta Tel.: +371 26348252 (Aina)
vēsture. Šī baznīca viena gadsimta laikā ir tikusi E-pasts: dignajas.draudze@inbox.lv
iesvētīta divas reizes, bet baznīcas celšanas laikā esot
uzziedējis aizliegts mīlasstāsts.
Sēlpils Evaņģēliski luteriskā baznīca. Daugavas
ielejas malā dusošā Sēlpils baznīca nupat ir ieguvusi
jaunu dzīvi. Cilvēkmīlestība pret vietu, gara spēks
un aizrautīgs draudzes darbs ir ļāvis Sēlpilij pēc
renovācijas kļūt par unikālu vietu - 2016. gada mūru
vietā nu neparasta baznīca ar altāri no Daugavas
radzēm, jumtu, kas atklāj gaišās debesis, un smiltīm
grīdas vietā.

Cenas: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Gida
pakalpojums
pieejams
pēc
vienošanās.
Tel.: +371 26829977 (Ligita)
Adrese: Zvejnieklīcis, Sēlpils pag., Salas
nov.
GPS: 56.5815, 25.6463

Seces evaņģēliski luteriskā baznīca ir viena no
vecākajām Sēlijā - no 16.gs., protams pašreizējā ēka
ir cita un tā šobrīd, pateicoties draudzes priekšnieka
ilggadīgam darbam, atjaunota un gaiša mirdz kā
nozīmīgs ainavas elements un ticības un cerības
pieturas punkts.

Cenas: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Stāstījums - 1 EUR pers. Cena atkarībā no
grupas lieluma.
Tel.: +371 20233637 (Gundega)
Adrese: Sece, Seces pag., Jaunjelgavas
nov.
GPS: 56.5584, 25.3809

“Materiāls sagatavots „Lauku partnerības “Sēlija””,
„Aizkraukles rajona partnerības” un „Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi””
starpteritoriālā sadarbības projekta „„Sēlijas salas”
– tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās
vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes
veicinātājs Sēlijā” ietvaros.”
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

