
Sēlijas īpašo baznīcu stāsti 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
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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 

dzīvības apliecinājums un kaujas, 
mākslinieku atspoguļotās sajūtas 

un profesionālo ieguldījumu  
gleznās, altāros, ērģelēs, 

torņos, pagrabos un citviet. 
Zinoši vietējie stāstu 

glabātāji palīdzēs 
atklāt īstos elementus, 
lai ikviens varētu 
piedzīvot dažādo 
laiku nospiedumus, 
savukārt tiem, kam 
tīk atrasties augstu 
virs zemes, no 
baznīcu torņiem 
būs iespēja baudīt 
fantastiskas 

Sēlijas 
ainavas.

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



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.  
 
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.  

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

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 
Daugavas krastā.  Baznīcai ir sena un stāstiem bagāta 
vēsture. Šī baznīca viena gadsimta laikā ir tikusi 
iesvētīta divas reizes, bet baznīcas celšanas laikā esot 
uzziedējis aizliegts mīlasstāsts.

Cena: Ieeja baznīcā par ziedojumiem!
Tel.: +371 26348252 (Aina)
E-pasts: dignajas.draudze@inbox.lv 

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


