Tūrisma maršruts

Vēsturiskā Sēlija

R īga
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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

