
Sēlijas Lauku dzīve
SĒLIJAS SALAS PIEDĀVĀJUMS MARŠRUTAM INFORMĀCIJA

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., LV- 
5228  
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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Starp Sēlijas pakalniem un mežiem savas 
pasaules izveidojušas sēļu dzimtas – pavisam netālu 

sastopams gan īsti vēsturisks dzīvesveids, gan 
mūsdienīga dzīve tik interesantā rakursā, 

ka to noteikti ir vērts apskatīt.
Tikpat, cik savdabīgs ir sēļu 

gars, tik neierasta un bagāta 
ir Sēlijas lauku dzīve.  

Mazapdzīvotajos plašumos 
Sēlijas lauku sētas 
slejas kā oāzes, katra 
ar savu stāstu un savu 
unikālo piedāvājumu:  
no tradicionālās 
sēļu sētas līdz 
vīnogulājiem un 
iespējai degustēt 
tomātu vīnu, 
iekustinot mūsu 

priekšstatus 
par lauku 
dzīvi!

Tūrisma maršruts

Sēlpils

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.

SELIJAS SALAS



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 pag., 
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

“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


