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NAKTSMĪTNES,
TELŠU VIETAS, KEMPINGI

Brīvdabas māja „Priednieki” atrodas 
blakus Rubenes dabas parkam. 
Pieejamais vietu skaits  – 4 personām. 
Rubenes dabas parkā pieejamas telšu 
vietas. Iepriekšēja pieteikšanās.

Adrese: „Priednieki”, Rubenes 
pagasts, t. 65228160

  56.1389, 25.9855

Gleznaina vieta Daugavas krastā pie 
Dignājas pilskalna. Apskatei pieejama 
kalēja mājiņa, dabas taka  – Pirmā 
pasaules kara ierakumi. Pieejamas telšu 
vietas pie Daugavas. Cenā iekļauta telts 
vieta, grils, malka, ugunskura vieta, 
autostāvvieta. Iepriekšēja pieteikšanās.

Adrese: „Grantsbedres”, Dunavas pagasts, t. 26208125
  56.2757, 26.1891

Naktsmītnes ar WC, dušām un virtuvi. 
Pieejamais vietu skaits – 14 personām. 
Ir iespēja izmantot telšu, piknika vietu, 
grilu, malku. Iepriekšēja pieteikšanās.

Adrese: „Kalnāres”, Leimaņu 
pagasts, t. 29657216

  56.2600, 25.8407

Piedāvā maltītes, semināru telpas, 
galdu klāšanu banketiem. Iepriekšēja 
pieteikšanās.

Adrese: „Žubītes”, Rubeņi, 
Rubenes pagasts, 
t. 65228190; 29464767

  56.1302, 25.9916

Darba laiks no plkst. 7.00 – 21.00 
(V – X, pārējā laikā 7.00 – 19.00)

Adrese: Vandāni, Dignājas 
pagasts, t. 26808760.

  56.3426, 26.1617

Darba laiks: visu diennakti, sezonas 
laikā pēc ledus iziešanas līdz salam.

Adrese: Dunavas pag., 
t. 25905051.

  56.2177, 26.2137

Adrese: Zaļā iela 6, Zasa, Zasas 
pagasts, t. 26535854

  56.2922, 25.9807

Darba laiks:
P – S 8.00 – 19.00, Sv 9.00 – 17.00.

Adrese: Vandāni, Dignājas 
pagasts, 
t. 65229063, 20221982

  56.3317, 26.1613

Brīvdabas māja „Priednieki”

„Grantsbedres”

Kempings „Kalnāres”

Veikals – kafejnīca „Rubeņi”

Pārceltuve pāri Daugavas upei 
Dignāja–Līvāni

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs
T. 25465787, muzejs@jekabpilsnovads.lv

Amatniecības centrs „Rūme”
T. 22335439

Jēkabpils tūrisma informācijas centrs
Pieejama informācija par tūrisma un atpūtas iespējām 
Jēkabpils pilsētā.

Adrese: Brīvības iela 140/142, Jēkabpils.
T. 65233822, 20371518, 25905256
E-pasts: tic@jekabpils.lv

Izdevējs: Jēkabpils novada pašvaldība
Foto: Jēkabpils novada pašvaldības fotoarhīvs

Iespiests: SIA „V-print”, www.vertigs.lv

Jēkabpils novada pašvaldība neatbild par uzņēmēju sniegto informāciju.

Pārceltuve pāri Daugavas upei 
Dunavā

Kafejnīca „Dzirnupe”

Veikals – kafejnīca SIA „Sprīdītis A”

Rubenes pagasta centrā, 
t. 26344816

Autoserviss

PAKALPOJUMI

PĀRCELTUVES

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs
T. 25465787, muzejs@jekabpilsnovads.lv

Amatniecības centrs „Rūme”
T. 22335439

Aigars Pērkons
T. 29939759 (kultūrvēsture, daba, putnu vērošana)

GIDI

PAPILDUS INFORMĀCIJA

WWW.JEKABPILSNOVADS.LV
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APSKATES OBJEKTI SAKRĀLAIS MANTOJUMS AKTĪVĀS ATPŪTAS 
IESPĒJAS

Zasas muiža savu nosaukumu ieguvusi 
17. gs. par godu toreizējam īpašniekam 
baronam Heinriham fon Zasam. 
19. gs. pēc barona Greiga rīkojuma ap 
muižas kungu māju abos Dzirnupītes 
krastos pie dzirnavu dīķa kaskādes 
tika izveidots 23  ha liels parks. Parka 
kompozīcijā ievēroti 18.  gs. beigu 
ainavu parku romantiskā virziena principi. Parka teritorijā izveidota 
triju dīķu sistēma, piecas saliņas un vairāki tiltiņi. Teikas glabā 
Velnakmens – Upurakmens, Asaru akmens, Mīlestības saliņa un Rozā 
dīķis, Ķeizaravots, Cukurkalniņš, no pils pāri palikušās pilsdrupas. 
Piemērota vieta aktīvai atpūtai.

Adrese: Zasa, Zasas pagasts, t. 22335439, 25465787
  56.2934, 25.9778

Rakstnieks Aleksandrs Grīns (1895–
1941)  – romānu „Nameja gredzens” 
un „Dvēseļu putenis” autors  – ar 
brāli  – rakstnieku Jāni Grīnu  – Kalna 
(bijušajā Biržu) pagastā pavadījis 
pirmos dzīves gadus. Kalna pagastā, 
„Doktorāta” ēkā izveidota piemiņas 
istaba ar informāciju par rakstnieku 
dzīvi, grāmatas, fotogrāfijas. Teritorijā pie ēkas atrodas piemiņas 
akmens, informatīvais stends, uzsākts darbs pie Aleksandra Grīna 
parka izveides, uzstādīta parka zīme – Zobens.

Adrese: „Doktorāts”, Kalna pagasts, t. 65229537, 29939759.
  56.3512, 25.8198

Amatniecības centrā „Rūme” pastāvīgi 
darbojas keramikas, kokapstrādes 
un tekstila apstrādes amatu meistari. 
Amatniecības centrs piedāvā 
meistarklases māksliniekiem un 
amatniekiem, radošās darbnīcas 
bērniem un pieaugušajiem, seminārus 
un individuālas apmācības, laivu 
izbraucienus, kāzu rituālu vadīšanu, nodarbības ģimenēm un nelielām 
interesentu grupām. Gaidīti arī bērnu un jauniešu nometņu dalībnieki.

Adrese: „Rūme”, Zasa, Zasas pagasts, t. 22335439
  56.2941, 25.9807

Vēsturiskā mājā iespējams apskatīt 
zirgus un izbaudīt lauku dabas 
skaistumu! Pieejama Zasas muižas 
parka apskate zirga mugurā, 
izbrauciens ar karieti, jāšanas 
apmācības, ugunskura vieta un vieta 
pasākumiem vai fotosesijām. Ar 
iepriekšēju pieteikšanos.

T. 25239748, e-pasts: info@nyxandiris.lv
facebook.com/nyxandiris
Adrese: „Bērzzemnieki”, Zasa, Zasas pagasts

  56.290468, 25.983698

Apskatāmi mežizstrādes darbarīki, 
aprīkojums, fotogrāfijas par meža 
dzīvnieku un putnu sugām, vēsturiski 
materiāli par mežsaimniecības nozari. 
Ieeja par ziedojumiem, pēc iepriekšējas 
pieteikšanās.

Adrese: „Liepas”, Liepas,  
Zasas pagasts, t. 20371522

  56.2538, 26.0199

Viena no retajām vietām, kur apskatāma 
un iepazīstama Sēlijas vēsturiskajam 
novadam raksturīga „dzīva” sēta ar 
tās plānojumu un tipiskām ēkām. 
Saimnieki kolekcionē senos sadzīves 
un saimniecības priekšmetus. Piedāvā 
ekskursiju, ārstniecības augu kolekciju, 
melno pirti un sēļu ēdienus. Pieejamas 
telts vietas. Iepriekšēja pieteikšanās.

Adrese: „Gulbji”, Rubenes pagasts, t. 26416231
  56.1368, 26.0640.

Iespēja apskatīt Šarolē šķirnes govju 
ganāmpulku, Dvietes palienes pļavas, 
dabas bioloģisko daudzveidību 
(putnu un augu biotopus). Pieejamais 
apskates laiks – no maija līdz oktobrim. 
Iepriekšēja pieteikšanās.

Adrese: „Mežāres”, Rubenes 
pagasts, t. 26390542, 29269411

  56.1024, 26.1374

Dignājas skolas parkā pieejama aktīvās 
atpūtas taka. Atrodas netālu no 
Daugavas. Vasaras sezonā ir iespēja 
apmeklēt Dignājas brīvdabas estrādē 
kultūras sarīkojumus.

Adrese: Dignājas pamatskola, 
Dignājas pagasts, t. 29991845

  56.3218, 26.1615

Apmeklētājiem ir pieejami divi tenisa 
laukumi ar tenisīta segumu un tenisa 
rakešu un bumbiņu noma. Ir iespēja 
pieteikties individuālām treniņu 
nodarbībām profesionālu treneru 
vadībā.

Adrese: Ābeļu pagasts, t. 29265707
  56.4786, 25.8874

Stallis „Ūsiņš” nodarbojas ar zirgu 
jāšanas sportu, zirgaudzēšanu, jāšanas 
sporta nometņu rīkošanu, jaunzirgu 
iejāšanu, treniņsacensību organizēšanu 
un piedalīšanos dažādos pasākumos. 
Tūristiem piedāvā izjādes ar zirgiem un 
braucienu ar plostiem pa Daugavu.

Adrese: „Luģenieki” Ābeļu pagasts, 
t. 26334749, usins@inbox.lv

  56.4444, 26.0512

Muzejs atrodas Ābeļu pagasta 
pārvaldes telpās, tajā apkopoti 
materiāli par pagasta kultūrvēsturisko 
mantojumu dažādos laika periodos, 
slavenāko pagasta dzimtu vēsture, 
materiāli par sporta dzīvi pagastā. 
Plašākā ekspozīcijas „Sēlijas 
dižgars  – Jānis Akuraters” daļa 
veltīta vispazīstamākajam Ābeļu novadniekam – dzejniekam Jānim 
Akurateram. Līdzās apskatāma literāta Jāņa Akuratera daiļrades taka.

Adrese: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts 
t. 65231105, 28316164, 25558053

  56.4697, 25.8782.

Kolekcijā var apskatīt dokumentus, 
fotogrāfijas, dažādus priekšmetus, kas 
vēsta par Dignājas pagasta vēsturi. 
Pieejama Lielā pagasta grāmata, kurā 
var atrast informāciju par senčiem, 
kuri cēlušies no Dignājas puses, var 
aplūkot materiālus par nozīmīgām 
Dignājas pagasta personībām, kā arī 
senas naudaszīmes un nozīmīšu kolekcijas. 
Darba laiks no plkst. 11.00–15.00 O, T, C. Vasaras sezonā – iepriekš 
piesakoties. T.20574338.

Adrese: „Zariņi”, Vandāni, Dignājas pagasts
  56.3304, 26.1530

Privātkolekcijā apskatāmi padomju 
laika sadzīves priekšmeti  – rotaļlietas, 
trauki, sadzīves tehnika, dokumenti, 
naudaszīmes, apsveikuma kartiņas 
u. c. ikdienā lietotas lietas. Informācija 
pieejama latviešu, angļu valodās. 
Iepriekšēja pieteikšanās.

Adrese: „Kalnāres”, Leimaņu pagasts, t. 29657216
  56.2600, 25.8407

Baznīca celta 1898.–1900. gados ziemeļgotikas 
stilā ar 35 m augstu torni. Veltīta Sv. Jāzepa 
piemiņai. Galvenajā altārī atrodas Sv. Jāzepa 
statuja ar bērnu Jēzu uz rokām. Iekštelpu 
apskate  – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas 
pieteikšanās.

Adrese: Dunava, Dunavas pagasts, 
t. 28385910

  56.2160, 26.2041

Baznīca celta 1750.  gadā. Zasas baznīcas 
interjers veidots luterāņu dievnamiem 
raksturīgā vienkāršībā. Dievnams ir Valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. Iekštelpu 
apskate  – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas 
pieteikšanās.

Adrese: Zasa, Zasas pagasts, t. 25465787
  56.2959, 25.9764

Pirmā koka baznīca celta 1567. gadā, tā 
atradusies līdzās pašreizējai baznīcai, 
kas uzcelta 1811. gadā. Agrāk atrasti 
Alafam Velinkem – Zasas muižkungam 
un Dignājas muižas pēdējai īpašniecei 
Annai Hahnoverei veidoti kapakmeņi, 
kas datēti ar 1575.  un 1599.  gadu. 
Saglabājusies piemiņas zīme, kura 
iestrādāta baznīcas altāra sienas aizmugurē, sakristejā un ir Valsts 
aizsargājamais kultūras piemineklis. Iekštelpu apskate  – par 
ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Adrese: „Sējēji”, Dignājas pagasts, t. 26348252
  56.3011, 26.1725

Celta no 1850.–1852.g. par grāfa 
Plātera-Zīberga līdzekļiem. 2016. gada 
18.  novembrī baznīcas tornī no jauna 
uzlikts krusts. Šajā baznīcā ir kristīts 
Rainis. Padomju gados iekštelpas 
izpostītas. Informācija pa tel. 
29548967.

Adrese: Červonka, Kaldabruņa, Rubenes pagasts
  56.0866, 26.0213

Baznīca celta 1893.  gadā. Baznīcas 
dārzā ir apbedīti arī priesteri, ir 
redzamas pāvestu Ādama Dobkeviča 
un Antona Rimoviča kapu vietas. 
Apskates vērti ir Rubenes kapsētas 
kapu vārti neoklasicisma stilā, veidojis 
tēlnieks un mācītājs A. Rimovičs. 
Iekštelpu apskate – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Adrese: Rubeņi, Rubenes pagasts, t. 26616707.
  56.1305, 25.9910

Slates novadpētniecības ekspozīcijā 
apskatāmas Slates skolas hronikas, 
dažādi sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas 
par kultūras dzīvi Slatē, fotogrāfijas 
par to, kā agrāk strādāja kolhozā (vēla, 
vāca akmeņus, kā gatavoja malku 
ziemai, kā stādīja kartupeļus), senie 
rokdarbi, senās apsveikuma kartiņas.

Adrese: Slates pamatskola, Slate, Rubenes pagasts, t. 22346995
  56.201876, 25.999162

Privātkolekcijā apskatāmas senlietas, 
dabas veidojumi, vēsturisko armijas 
formastērpu un apbalvojumu kolekcija. 
Gleznaina vieta Daugavas krastā, 
braucot pa ceļu Dunava–Ilūkste. Ieeja 
par ziedojumiem, pēc iepriekšējas 
pieteikšanās.

Adrese: „Atvari”, Cukuriņi, Dunavas pagasts, t. 29430847
  56.1593, 26.3194

Iespējama atjaunoto Zasas dzirnavu 
apskate un kempinga vietas  – ar 
iepriekšēju pieteikšanos. 

facebook.com/MillofZasa/
Adrese: Zaļā iela 12, Zasa, 
Zasas pagasts, t. 25465787

  56.295555, 25.9772523

Leimaņu pagastā pie Leimaņu tautas 
nama ir apskatāms vietējās biedrības 
„Akācija Plus” iekopts parks ar vietējo 
amatnieku no koka izgatavotām 
senajām latvju zīmēm. Parkā ir 
apskatāmas senās latvju zīmes – Jumis, 
Saule, Laima, Pērkons, Zalktis u.c. 

T. 65233845, 28315265, 25945299.
  56.3103, 25.9257

Daugavas plostniekiem veltītā piemiņas 
vieta atrodas Dunavas pagastā, 
Daugavas krastā, netālu no Dunavas 
pārceltuves. Apskatāms piemiņas 
akmens Daugavas plostniekiem un 
stends ar informāciju par plostnieku 
vēsturi. 

  56.2170, 26.2158

Apskatāmi dekoratīvo augu stādījumi 
un akmensdārzi, ūdensrozes formas 
strūklaka, dīķis ar saliņu, kā arī 
pieejams āra boulings. Apmeklētājiem 
ir iespēja apskatīt retas koku sugas  – 
tūjas, Sibīrijas baltegles, vienkrāsas 
baltegles, sarkanos ozolus, duglāzijas. 
Parkā pieejamas vairākas labiekārtotas 
atpūtas vietas, ģimenēm ar bērniem – Rūķu ciems un rotaļu laukums ar 
šūpolēm. Vasaras sezonā brīvdabas estrādē tiek organizēti pasākumi. 

Adrese: Rubeņi, Rubenes pagasts, 
t. 65228160, 28677154, 29125129

  56.13964, 25.987003

Dabas liegums „Eglone” atrodas 
Dunavas pagasta Eglainītes upes 
ielokā. Kopējā platība  – 159,4 ha, 
kas ietver apšu–liepu, bērzu, egļu un 
ozolu mežus, sastopamas retas un 
aizsargājamas ķērpju, augu, kukaiņu, 
putnu sugas. Upes ielejā atrodas 
parkveida pļavas. Liegumā izveidota 
pastaigu taka.
Dunavas pagasta „Līdumi – 2” ēkā atrodas dabas lieguma „Eglone” 
informācijas centrs un līdzās izveidota atpūtas vieta „Pie Eglainītes”.

Adrese: „Līdumi – 2”, Dunavas pagasts, t. 28685188
  56.1904816, 26.0904514

Dzejnieka Raiņa dzīves vieta agrā 
bērnībā. Muzeja kompleksu veido 
19.  gs. 60.  gados Raiņa tēva Krišjāņa 
Pliekšāna saimniekošanas laikā 
celtā pusmuižas dzīvojamā māja un 
šķūnis, 20.  gs. 20.  gados izveidotās 
jaunsaimniecības „Dāboliņi” dzīvojamā 
māja, kā arī pirts un pagrabs. Jaunajā 
ekspozīcijā saules motīvam piešķirta vadošā loma. Saule, kas rit visu 
cauru dienu pa debess jumu, ir muzeja apmeklētāja ceļvedis Tadenavā. 
Muzejs atvērts no 15. maija līdz 31. oktobrim no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 17.00, brīvdienas – P, O.

Adrese: Tadenava, Dunavas pagasts, t. 65229391, 29250484
  56.1765, 26.1140

Muzeja apmeklējumu iespējams baudīt 
kā ceļojumu Jēkabpils novada sēliskajā 
dzīvesziņā, praktiski iepazīstot un 
vingrinot mēli sēliskajā dialektā, 
izmēģinot roku un prāta asumu 
taktilā spēlē un iepazīstot senā sēļa 
attīstības gaitu informatīvā grafikā. 
Muzeja pastāvīgā ekspozīcija „Sēļu 
zemnieks agrāk un tagad” sniedz ieskatu 19.–20. gs. Sēlijas laukiem 
raksturīgajā amatniecības darba rīku, sadzīves priekšmetu, rokdarbu, 
apbalvojumu kolekcijā. 
Muzeja izstāžu zāle priecē apmeklētājus ar mainīgajām mākslas, foto 
u.c. izstādēm, kuru saturs, forma un ideja iedvesmo! 
Gida pavādībā pieejama ekskursija leģendām apvītajā, gleznainajā 
Zasas muižas parkā. Piedāvājam radošu uzdevumu izpildi skolēniem, 
lai klases ekskursijas parkā kļūtu par atraktīvu un izzinošu 
piedzīvojumu. 
Muzejs piedāvā baudīt un iepazīt ārstniecības augu tējas un tējas 
dzeršanas seno kultūru. 
Atvērts vasaras sezonā no plkst.10.00–17.00 T, C, P, S; ziemas sezonā 
no plkst. 10.00–17.00 O, T, C, P.

Adrese: „Ozollejas”, Zasa, Zasas pagasts, t. 25465787
  56.2935, 25.9791

Pļavas muzejā – iespēja iepazīt Latvijas 
pļavās sastopamo smilgu daudzveidību 
un ar tām saistītās tautasdziesmas, 
rituālus, nostāstus, senču tradīcijas. 
Apskatei: Kaldabruņas Māras josta 
ozola dobumā, Padebešu, Pūra un 
Vārdnieku vainagi, stikla darbnīca, rotu 
izgatavošana. Atklāta jauna ekspozīcija 
„Pusnakts pļava”, kas sastāv no sešām vertikālām projekcijām ar video, 
skaņas un teksta izvēlnēm četrās valodās: „Latvijas maģiskie augi”, 
„Ziedu zāles, tēlu zāles”, „Saulgriežu nakts”, „Nakts putni”, „Nakts 
dzīvotāji zemē un zālē”, „Pieguļa”. Gada pasākums „Siena skulptūru 
plenērs – Siena dienas”, notiek jūlija pirmajā nedēļā.

Adrese: Kaldabruņas skola, Kaldabruņa, Rubenes pagasts, 
t. 29548967, 
www.udenszimes.lv, ieva.jatniece@gmail.com

  56.0949, 26.0672

 Zasas muižas parks

Rakstnieka A. Grīna piemiņas vieta

Amatniecības centrs „Rūme”

NYX & Iris zirgu staļļi

Mežsaimniecības ekspozīcija „Meža muzejs „Liepas””

Sēļu lauku sēta „Gulbji”

Zemnieku saimniecība „Mežāres”

Dignājas skolas parks

Tenisa korti „Noras”

Stallis „Ūsiņš”

Ābeļu pagasta novadpētniecības ekspozīcija

Muzejistaba „Laipa”

Privātkolekcija „Padomju laika 
sadzīves lietu kolekcija”

Dunavas katoļu baznīca

Zasas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Dignājas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Červonkas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Rubeņu katoļu baznīca

Slates novadpētniecības ekspozīcija 
„Uz neseno pagātni atskatoties”

Privātkolekcija „Dabas veidojumu, akmeņu 
un senlietu kolekcija”

Zasas dzirnavas

Latvju zīmju parks

Daugavas plostniekiem veltīta piemiņas vieta

Rubenes dabas parks

Eglones dabas liegums un vides informācijas centrs

Raiņa muzejs „Tadenava”

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs Pļavas muzejs Kaldabruņā

PILSKALNI

Dignājas pilskalns atrodas Daugavas 
kreisajā krastā. Pretējā upes krastā 
atrodas Jersikas pilskalns. Stāsta, ka 
Dignājas pilskalnu un otrpus Daugavai 
esošo Jersikas pilskalnu saista 
apakšzemes eja.

T. 26208125
  56.2745, 26.1865

Kaldabruņas pilskalns atrodas netālu 
no Rubenes–Bebrenes lielceļa, mežā 
aiz Sēļu kapsētas.

  56.0947, 26.0825

Pilskalns kādreiz atradies Daugavas 
krastā, bet, upei mainot savu gultni, 
tagad tas pa sauszemi nav sasniedzams. 
Pilskalns atrodas uz salas, pretī Ābeļu 
pamatskolai.

  56.4779, 25.9202

Dignājas pilskalns (Dunavas pagasts)

Kaldabruņas pilskalns 
(Rubenes pagasts)

Kaupres pilskalns  
(Ābeļu pagasts)
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