
Brīvdabas māja “Priednieki”

Holiday House “Priednieki”/ 
Дом отдыха “Priednieki” («Приедниеки»)
Atrodas pie Rubenes dabas parka. Pieeja-
mais vietu skaits – 4 personām. Pieejamas 
telšu vietas. Iepriekšēja pieteikšanās.

“Priednieki”, Rubenes pagasts, 

t. 65228160

56.1389, 25.9855

“Grantsbedres”

Holiday house “Grantsbedres”/ 
Место отдыха «Grantsbedres»
(«Грантсбедрес»)
Pieejamas telšu vietas pie Daugavas. 
Cenā iekļauts: telts vieta, grils, ugunsku-
ra vieta, autostāvvieta. Maksa – 10 eiro. 
Apskatāmi Pirmā un Otrā pasaules kara 
ierakumi. Iepriekšēja pieteikšanās. Strādā 
vasaras sezonā: maijs – septembris.

“Grantsbedres”, Dunavas pagasts, t. +371 26208125

56.2757, 26.1897

Kempings “Kalnāres”

Campsite “Kalnāres”/ 
Кемпинг «Kalnāres» («Калнарес»)
Naktsmītnes ar WC, dušām un virtuvi. Pie-
ejamais vietu skaits – 14 personas. Ir ie-
spēja izmantot telšu, piknika vietu, grilu, 
malku. Iepriekšēja pieteikšanās.

“Kalnāres”, Leimaņu pagasts, 

t. +371 29657216

56.2600, 25.8407

PAKALPOJUMI
THE SEVICES/ Услуги 

Veikals – kafejnīca “Rubeņi”

Shop- cafe “Rubeņi”/ 
Магазин – кафе «Rubeņi» («Рубени»)
Piedāvā semināru telpas, galdu klāšanu 
banketiem. Iepriekšēja pieteikšanās.

 “Žubītes”, Rubeņi, 

Rubenes pagasts, t. 65228190, 

+371 29464767

56.1302, 25.9916

Kafejnīca – veikals “Dzirnupe”

Cafe- Shop “Dzirnupe”/ 
Магазин – кафе «Dzirnupe» («Дзирнупе»)
Piedāvā maltīti pusdienu laikā 11.00 – 
14.00, galdu klāšanu saviesīgiem pasā-
kumiem. Darba laiks: Darbadienās 7.00 
– 22.00, sestdienās 19.00 – 22.00.

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, t. +371 2 6535854

56.2922, 25.9807

Autoserviss

Car Service/ автосервис
Rubeņi, Rubenes pagasts, 

t. +371 26344816

PĀRCELTUVES
WATER CROSSING TRANSPORT/ Переправы

Pārceltuve pāri Daugavas upei 

Dignāja – Līvāni

Ferry across the River Daugava Dignāja – 
Līvāni/ Переправа через реку Даугава 
Дигная – Ливаны
Darba laiks no plkst. 7.00 – 21.00 (V–X). 
Pārējā laikā 7.00 – 19.00.

Vandāni, Dignājas pagasts, t. +371 26808760

56.3426, 26.1617

Pārceltuve pāri Daugavas upei Dunavā

Ferry across the River Daugava in Dunava/ 
Переправа через реку Даугава в Дунаве
Darba laiks: visu diennakti, sezonas laikā 
pēc ledus iziešanas līdz salam.

Dunavas pagasts, t. +371 25905051

56.2177, 26.2137

NAKTSMĪTNES, 
TELŠU VIETAS, KEMPINGI
ACCOMMODATION/ CAMPSITES/
Ночлег, палаточные места, кемпинги

Sēlijas valdzinājums!

TŪRISMA CEĻVEDIS
TRAVEL GUIDE 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГИД

www.jekabpilsnovads.lv

Jēkabpils novada pašvaldība neatbild 
par uzņēmēju sniegto informāciju.
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Izdevējs: Jēkabpils novada pašvaldība
Foto: Jēkabpils novada pašvaldības 
fotoarhīvs
Iespiests: SIA “Erante”

full text version/ 
полная текстовая 
версия

PAPILDUS INFORMĀCIJA:
FOR MORE INFORMATION:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs

Selonian Skills Museum/ Музей Селийских навыков 
t. +371 25465787, muzejs@jekabpilsnovads.lv

        selijasprasmjumuzejs

Amatniecības centrs “Rūme”

Craft Center “Rūme” 
Ремесленный центр «Rūme» («Руме») 
t. +371 22335439            amatniecibas.centrs.rume

Jēkabpils tūrisma informācijas centrs

Jēkabpils Tourism information centre/
Центр туристической информации 
Adrese: Brīvības iela 140/142, Jēkabpils

t. 65233822, +371 20371518, +371 25905256

e-pasts: tic@jekabpils.lv 

www.explorebaltics.eu

Maršruti/ tourism routes/ туристические маршруты



ziedojumiem, pēc iepriekšējās pieteikšanās. 
A private collection of forestry tools, equipment, historical materials on 
the forest industry. 
Частная коллекция, где можно видеть  инструменты лесоводства, 
оборудования, исторические материалы по лесной промышленности.  

 “Liepas”, Liepas, Zasas pagasts, t. +371 20371522

56.2538, 26.0199

Ābeļu pagasta novadpētniecības 

ekspozīcija

Regional Studies Exposition of Ābeļu parish 
Краеведческая экспозиция Абельской 
волости
Apskatāmi materiāli par Ābeļu pagasta 
kultūrvēsturisko mantojumu, sporta dzīvi 
un slavenāko pagasta dzimtu vēsturi. Aplūkojama ekspozīcija, kas veltīta 
Ābeļu novadniekam- Jānim Akurateram. Līdzās aplūkojama Jāņa Akura-
tera daiļrades taka.
Materials on the cultural and historical heritage of Abeli parish, sports life 
and history of the most famous parish families. 
Можно посмотреть материалы о культурно-историческом наследии 
Абельской волости, спортивной жизни и истории самых известных 
семей волости.  

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts. 

t. 65231105, +371 25558053

56.4697, 25.8782

Muzejistaba “Laipa”

Museum Room “Laipa” 
Музейный зал «Laipa» («Лайпа»)
Kolekcijā apkopoti priekšmeti un fotogrāfi jas 
par Dignājas vēsturi. Pieejama Lielā pagasta 
grāmata par senčiem, kas nākuši no Dignājas, 
un par nozīmīgākajām Dignājas personībām. 
Strādā laika posmā novembris – aprīlis. Darba laiks: no plkst. 11.00 –15.00 otr-
dienās un ceturtdienās. Vasaras sezonā – iepriekš piesakoties.
The collection contains objects and photographs of the history of Dignaja. 

Коллекция содержит предметы и фотографии истории Дигнаи.  
“Zariņi”, Vandāni, Dignājas pagasts. t. +371 20574338

56.3304, 26.1530

Slates novadpētniecības ekspozīcija 

“Uz neseno pagātni atskatoties”

Regional Studies Exposition  of 
Slate “Looking back at near history” 
Краеведческая экспозиция  
«Оглядываясь в прошлое» в Слате
Ekspozīcijā apkopoti dažādi materiāli par Slates iedzīvotājiem un sadzīvi. 
Apskatāmas Slates skolas hronikas, sadzīves priekšmeti, fotogrāfi jas par 
kultūras dzīvi un kolhoza laikiem Slatē, senie rokdarbi u.c. 
The exposition shows various materials about Slate inhabitants and their 
everyday life. Slate School chronicles, household items, photos of cultural 
life and collective farm times in Slate, ancient handicrafts, etc.
В экспозиция собраны различные материалы о жителях посёлка 
Слате и повседневной жизни.  Можно ознакомиться с летописью 
Слатской  школы, а так же с предметы быта, фотографии культурной 
жизни и колхозных времен в Слате, древние рукоделия

Slates pamatskola, Slate, Rubenes pagasts, t. +371 26889057

56.201876, 25.999162

Privātkolekcija “Padomju laika sadzīves 

lietu kolekcija”

Private Collection “A Collection of 
Household Items from Soviet Era”
Частная коллекция «Коллекция 
домашнего быта советского времени» 
Privātkolekcijā apskatāmi padomju laika 
sadzīves priekšmeti – rotaļlietas, trauki, sadzīves tehnika, dokumenti, 
naudaszīmes u.c. Iepriekšēja pieteikšanās. Informācija latviski un angliski. 
The private collection displays Soviet household items – toys, tableware, 
household appliances, documents, money and more. 
В частной коллекции представлены предметы быта советских 
времен – игрушки, посуда, бытовая техника, документы, банкноты и 
многое другое.  Предварительная регистрация.   

“Kalnāres”, Leimaņu pagasts, t. +371 29657216

56.2600, 25.8407

Latvju zīmju parks

Park of Latvian Symbols 
Парк Латвийских знаков
Pie Leimaņu tautas nama atrodas bied-
rības „Akācija Plus” iekopts parks ar vie-
tējo amatnieku no koka izgatavotām se-
najām latvju zīmem – Jumis, Laima, Saule, Zalktis u.c. 
In village center is a well-kept park with ancient Latvian marks made by local 
craftsmen. Made from wood, such as Jumis, Laima, Saule, Zalktis and others.
У Лейманского народного дома  находится ухоженный парк, где со-
оружены изготовленные местными мастерами из дерева латвийские 
знаки, такие как Юмис, Лайма, Сауле, Зальктис и другие. 

Leimaņi, Leimaņu pagasts. 

t. 65233845, +371 28315265, +371 25945299

56.3103, 25.9257

APSKATES OBJEKTI
Достопримечательности/ TOURIST ATTRACTIONS

Daugavas plostniekiem veltīta 

piemiņas vieta

Memorial Site of Daugava River’s Raftsmen/ 
Памятное место сплавщикам реки 
Даугава

Atrodas Daugavas krastā netālu no Du-
navas pārceltuves. Informatīvajā plāksnē 
pieejama informācija par Daugavas plostniekiem. 
Located on the coast of the Daugava near Ferry across the River. 
Расположено  на берегу Даугавы недалеко от переправы Дунава че-
рез реку Даугава. 

Dunavas pārceltuve, Dunavas pagasts.

56.2170, 26.2158

Amatniecības centrs “Rūme”

Craft Center “Rūme”
Ремесленный центр «Rūme» («Руме»)
Amatnieku darbnīca un stāstījumi par 
amatniekiem Sēlijā. Sēļu cilts arheoloģiskā 
tērpa un rotu rekonstrukcijas (11. – 13. gs) 
apskate. Nelielām grupām (6 –10 cilvēki), 
iepriekš piesakoties, iespējamas radošās darbnīcas keramikā, auduma ba-
tikā vai lietišķajā ādas apstrādē. Iespējams noklausīties arī lekciju, vai lek-
ciju ciklu par amatniecību, tās vēsturi un amatniecību mūsdienās. 2020. 
gada vasaras sezonā tiks atvērta lietišķās mākslas ekspozīcija klētī. Mājīgu 
telpu noma nelieliem (līdz 30 cilvēkiem), ar nozari saistītiem semināriem 
vai apmācībām. 
Craftsman workshop and stories about craftsmen in Selonia. Archeologi-
cal costume and jewelry reconstruction of the Selonian tribe (11th – 13th 
centuries). 
Ремесленная мастерская и рассказы о ремесленниках  в Селии.  Ос-
мотр  археологической реконструкции одежды и украшений  селий-
ского племени (11 –13 вв). 

“Rūme”, Zasa, Zasas pagasts, t. +371 22335439

56.2941, 25.9807

Sēļu lauku sēta “Gulbji”

Selonian Homestead “Gulbji”/ Селийская 
сельский двор «Gulbji» («Гулбьи»)
Sēlijas vēsturiskajam novadam raksturīga 
“dzīva” sēta. Piedāvājumā ekskursija, mel-
nā pirts, ārstniecības un dekoratīvo augu 
kolekcija, sēļu ēdieni. Pieejamas telts vie-
tas un, sākot ar aprīli, naktsmītnes. Iepriekšēja pieteikšanās. 
One of the few places in Latvia where you can see a typical Selonian farm. 
Историческому краю Селии характерен "живой" двор.  

 “Gulbji”, Rubenes pagasts, t. +371 26416231

56.1368, 26.0640

Eglones dabas liegums un 

vides informācijas centrs

Nature Reserve “Eglone” and information 
center/ Эглонский заповедник и центр 
информации об окружающей среде
159,4 ha plašais dabas liegums „Eglone”, 
kurā sastopamas retas un aizsargājamas 
ķērpju, kukaiņu, putnu sugas. Upes ielejā atrodas parkveida pļavas un pa-
staigu taka. Dunavas pag. „Līdumi – 2” ēkā atrodas informācijas centrs un 
līdzās izveidota atpūtas vieta  „Pie Eglainītes”.
The 159.4 ha Eglone Nature Reserve is home to rare and protected lichen, 
insect and bird species. 
В заповеднике Эглоне площадью 159,4 га обитают редкие и охраняе-
мые виды лишайников, насекомых и птиц.  

 “Līdumi- 2”, Dunavas pagasts, t. +371 28685188

56.1904816, 26.0904514

Pļavas muzejs Kaldabruņā

Meadow Museum
Музей лугов в Калдабруни
Pļavas muzeja zāle ar multimediju ekspo-
zīciju „Pusnakts pļava” un augu augšanas 
noslēpumu istabu „Zaļa zāle ziemā”. Stikla 
un koka apstrādes darbnīcas meistarkla-
ses. Ārstniecības augu dārziņš un atraktīva āra teritorija.
Hall of the Meadow Museum with a multimedia exposition “Midnight 
Meadow” and the room of secrets of growth of plants “Green Grass in 
Winter”. Glass and woodworking workshops. Herbal garden and attrac-
tive outdoor area.
Зал лугового музея с мультимедийной экспозицией «Полуночный 
луг» и комната тайного роста растений  «Зеленая трава зимой».  
Мастерские мастер-класса по обработке стекла и дерева.  Сад с 
лечебными растениями и привлекательная открытая территория.

Kaldabruņas skola, Kaldabruņa, Rubenes pagasts, 

t +371 29548967,          Udenszimes

56.0949, 26.0672

Mežsaimniecības ekspozīcija

Forestry Exhibition
Экспозиция лесоводства
Privātkolekcija, kurā apskatāmi mežizstrā-
des darbarīki, aprīkojums, vēsturiski mate-
riāli par mežsaimniecības nozari. Ieeja par 

SAKRĀLAIS MANTOJUMS
SACRED HERITAGE/ Святое наследие

Dunavas katoļu baznīca

Dunava Catholic Church
Дунавская католическая церковь
Baznīca celta 1898. – 1900. gados. Galvenajā altārī 
redzama Sv. Jāzepa statuja ar bērnu Jēzu uz rokām. 
Baznīcas apskate – par ziedojumiem, pēc iepriekšē-
jās pieteikšanās.
The church was built in 1898 – 1900. 
Церковь была построена в 1898 – 1900 годах.

Dunava, Dunavas pagasts, 

t. +371 28385910

56.2160, 26.2041

Dignājas Evanģēliski luteriskā baznīca

Dignāja Evangelical Lutheran 
Church/ Дигнайская Евангелическо-
лютеранская церковь
Uzcelta 1811. gadā. Valsts aizsargājamais 
kultūras piemineklis. Baznīcas apskate – par 
ziedojumiem, pēc iepriekšējās pieteikšanās.
Built in 1811. State protected cultural monument. 
Построен в 1811 году.  Государственный охраняемый памятник культуры.  

 “Sējēji”, Dignājas pagasts, t. +371 26348252

56.3011, 26.1725

Rubeņu katoļu baznīca

Rubene Catholic Church
Рубенская католическая церковь
Celta 1893. gadā. Apskates vērti ir Rube-
nes kapsētas kapu vārti neoklasicisma 
stilā. Baznīcas apskate – par ziedojumiem, 
pēc iepriekšējās pieteikšanās.
Built in 1893. The gate of the Rubene cemetery in neoclassical style is 
worth seeing. 
Церковь построена в 1893 году.  Стоит увидеть ворота Рубенского 
кладбища в неоклассическом стиле.  

Rubeņi, Rubenes pagasts, t. +371 26616707

56.1305, 25.9910

Zasas luterāņu baznīca

Zasa Lutheran Church
Засская лютеранская церковь
Celta 1750. gadā. Valsts nozīmes arhitektūras pie-
mineklis. Baznīcas apskate – par ziedojumiem, pēc 
iepriekšējās pieteikšanās.
Built in 1750. National architectural monument. 
Церковь построена в 1750 году.  

Zasa, Zasas pagasts, t. +371 25465787

56.2959, 25.9764

Pilskalni
HILLFORTS/ Курганы

Dignājas pilskalns (Dunavas pagasts)

Dignāja Hillfort 
Дигнайский курган (Дунавская волость)
Atrodas Daugavas kreisajā pusē. Otrpus 
Daugavai atrodas Jersikas pilskalns. Stāsta, 
ka Dignājas un Jersikas pilskalnus saista 
apakšzemes eja zem Daugavas. 
Located on the left side of the Daugava river. 
Курган расположен на левой стороне Даугавы.  

t. +371 26208125

56.2745, 26.1865

Kaldabruņas pilskalns 

(Rubenes pagasts)

Kaldabruņa Hillfort 
Калдабруньский курган (Рубенская волость)
Atrodas netālu no Rubenes – Bebrenes 
lielceļa, mežā, aiz Sēļu kapsētas.
Located near the Rubene – Bebrene 
highway, in the woods behind the Selese cemetery.
Курган расположен недалеко от шоссе Рубене-Бебрене, в лесу за Се-
лийским кладбищем.

56.0947, 26.0825

Kaupres pilskalns (Ābeļu pagasts)

Kaupre Hillfort 
Каупрский курган (Абельская волость)
Kādreiz atradies Daugavas krastā, bet, tai 
mainot savu gultni, šobrīd atrodas uz sa-
las, pretī Ābeļu pamatskolai.
Formerly located on the coast of the Dau-
gava, but changing its bearing, it is now located on the island, opposite 
to Ābeļi Elementary School.
Раньше курган находился на берегу Даугавы, но река поменяла своё 
русло и теперь  курган находится на острове, напротив Абельской  школы.

56.4779, 25.9202

AKTĪVĀS ATPŪTAS IESPĒJAS
LEISURE ACTIVITIES/ Возможности активного отдыха

Tenisa korts “Noras”

Teniss Court “Noras”
Теннисный корт «Noras» («Норас»)
Pieejami divi tenisa laukumi ar tenisīta 
segumu un tenisa rakešu un bumbiņu 
noma. Iespēja pieteikties individuālām 
treniņu nodarbībām profesionālu treneru 
vadībā.
Two tennis courts and rent of tennis rackets and balls. 
Есть два теннисных корта с профессиональными теннисными покры-
тиями, с возможностями проката теннисных ракеток и мячей. 

“Noras”, Ābeļu pagasts, t. +371 29265707

56.4786, 25.8874

NYX & Iris zirgu staļļi 

NYX & Iris Horse Stables
NYX & Iris конюшни
NYX & Iris piedāvā apskatīt Zasas muižas 
parku arī no zirga muguras (no € 6) vai 
izbraucot ar karieti (no € 20). Pēc kārtīgas 
zirgu mīļošanas var nakšņot senajā “Bērz-
zemnieki” mājā. Iepriekš piesakoties.
Cenas: Parka pastaiga (20 min.) – € 6
Izjāde ar zirgu (1hr) – € 15
Jāšanas apmācība (1 hr) – € 15
Zirga pajūgs (30 min.) – € 20
Istabiņa viesu mājā – € 30
NYX & Iris off ers a view of the Zasa Manor Park from the back of the horse 
(from 6 euros) or from horse-drawn carriage (from 20 euros). 
NYX & Iris  предлагает осмотреть парк усадьбы Заса верхом на лошади 
(от 6 евро) или из конного экипажа (от 20 евро).  

“Bērzzemnieki”, Zasa, Zasas pagasts 

t. +371 25239748, info@nyxandiris.lv,          nyxandiris

56.290468, 25.983698

Zasas dzirnavas

Mill of Zasa 
Засская мельница
1887. gadā būvētā ūdensdzirnavu ēka. 
Piedāvājumā banketu zāle konferencēm 
un svinībām, piepūšamo atrakciju un telšu 
noma, laivu un SUP dēļu noma, kempinga 
vieta. 
Historical water mill built in 1887, located at Zasa Manor Park by the river. 
SIA Mill of Zasa is off ering: Event – Location for weddings, birthday 
parties, exhibitions etc.; Conference area; Event-Equipment (bouncing 
castles, tents etc.) for rent; Watersport-Equipment for rent; Camping and 
Caravaning.
Здание водяной мельницы, построенное в 1887 году.  Мы предлага-
ем банкетный зал для проведения конференций и торжеств, аренду 
надувных аттракционов и палаток, прокат лодок и досок SUP, место 
для палаток.

Zaļā iela 12, Zasa, Zasas pagasts, t. +371 20348316, 

          MillofZasa

56.295555, 25.983698

Stallis “Ūsiņš”

Horse Stable “Ūsiņš” 
Конюшня «Ūsiņš» («Усиньш»)
Nodarbojas ar zirgu jāšanas sportu, jāša-
nas sporta nometņu rīkošanu, treniņsa-
censību organizēšanu u.c. Tūristiem pie-
dāvā izjādes ar zirgiem un braucienu ar 
plostiem pa Daugavu.
Horse riding, organizing equestrian camps, organizing training compe-
titions etc. 
Конюшня  занимается верховой ездой, организует конные лагеря, 
организует тренировочные соревнования и т. д. 

“Luģenieki”, Ābeļu pagasts, t. +371 26334749, usins@inbox.lv

56.4444, 26.0512

Dignājas skolas parks

Dignāja School Park
Парк Дигнайской школы
Parkā ir izveidota aktīvās atpūtas taka. 
Suitable for families with children. The 
park has an active recreational trail. 
Подходит для семей с детьми.  В парке 
есть тропа для активного отдыха.

Dignājas pamatskola, Dignājas pagasts, t. +371 29991845

56.3218, 26.1615

Gleznainā Sēlija! Iepazīsti Sēliju! Izzini Sēliju!

Zasas muižas parks

Zasa Manor Park/ Парк усадьбы Заса
18. gs. izveidots ainavu parks. Koki, deko-
ratīvie stādījumi 23 ha platībā. Piemērota 
vieta pastaigām, atpūtai, piknikam. Ro-
mantiski tiltiņi. Iespēja gida pavadībā uz-
zināt par parka vēsturi un leģendām.
18th century landscape park. Trees, deco-
rative plantations of 23 ha. 
В 18 веке  создан ландшафтный парк.  Деревья, декоративные насаж-
дения занимают 23 га.  

Zasa, Zasas pagasts, t. +371 25465787, +371 22335439 

56.2934, 25.9778

Rubenes dabas parks

Rubene Nature Park 
Природный парк Рубене
Dekoratīvo augu stādījumi. Labiekārtotas 
atpūtas vietas, tai skaitā dīķis ar saliņu. Vie-
ta piemērota ģimenēm ar bērniem – Rūķu 
ciems, rotaļu laukums un pastaigu vieta. 
Ornamental plantations. Well – appointed resting places, including a 
pond with an island. The place is perfectly suited for families with child-
ren – Dwarf village, playground and walking area.
Насаждения декоративных растений. Благоустроенные места 
отдыха, в том числе пруд с островом.  Место подходит для семей с 
детьми – деревня Гномов, детская площадка и прогулочная зона.

Rubeņi, Rubenes pagasts, 

t. +37165228160, +371 28677154, +371 29125129

56.13964, 25.987003

Raiņa muzejs “Tadenava”

Museum of the Poet Rainis 
Музей Райниса «Tadenava» («Таденава»)
Dzejnieka Raiņa bērnības vieta – saules 
zeme. Laikarits” (17 minūtes) latviešu, krie-
vu, angļu, vācu, franču valodās; ekskursi-
jas latviešu, angļu un krievu valodās; telpu 
īre; muzejpedagoģiskās nodarbības; piknika vieta; audiovizuālais gids; 
velomaršruts „Raiņa pirmais ceļojums”. Darba laiks: 1. maijs – 31. oktobris, 
10.00 – 17.00. Slēgts – pirmdienās, otrdienās. Foto: Kristaps Runcis.
The birthplace of the poet Rainis- Sun’s ground. Since year 1860, a dwel-
ling house and a shed have survived. 
Солнечная земля – место, где поэт Райнис провёл своё детство.  С 60-
ых годов 19-го века  сохранились  жилой дом и сарай.   

Tadenava, Dunavas pagasts, 

t. +371 65229391, +371 29250484, 

          RainisTadenava, tadenava@memorialiemuzeji.lv

56.1765, 26.1140

Sēlijas prasmju muzejs

Selonian Skills Museum 
Музей Селийских навыков
Apskatāma izstāde “Sēļu zemnieks 18. – 
19. gs”; interaktīvi materiāli par literātiem 
Raini, Jāni Akurateri un brāļiem Jāni un 
Aleksandru Grīnu; virtuāla pastaiga pa Jē-
kabpils novadu; izstāžu zāle; video materiāli par 10 sēļu prasmēm; gida 
pakalpojumi. Atvērts vasaras sezonā no plkst. 10.00 – 17.00 T, C, Pk, S; zie-
mas sezonā no plkst. 10.00 – 17.00 P, C, Pk, S.
Exhibition “Selonian farmer 18th-19th c.”, interactive materials about 
litterateurs Rainis, J. Akuraters and brothers Janis and Aleksandrs Grins, 
virtual walk around Jekabpils county, exhibition hall, video materials 
about 10 selonian skills, guide services. Выставка «Селийский фермер 
18-19 века»;  интерактивные материалы о писателях Райнис, Янис 
Акуратерс и братьях Янис и Александр Грин;  виртуальная прогулка 
по Екабпилсскому краю;  выставочный зал;  видео материалы про 10 
селийских навыков;  услуги гида. 

“Ozollejas”, Zasa, Zasas pagasts, t. +371 25465787 

muzejs@jekabpilsnovads.lv,         selijasprasmjumuzejs

56.2935, 25.9791

Rakstnieka A. Grīna piemiņas vieta

Memorial Site of the Writer A. Grīns 
Мемориальное место писателя 
А. Грина

Romānu „Dvēseļu putenis”, “Zemes atjau-
notāji”, „Nameja gredzens” un citu vēs-
turisku darbu autora Aleksandra Grīna 
dzimšanas un bērnības vieta. Piemiņas 
vietā informācija par rakstnieku, labiekārtots parks un bijušajā „Doktorāta” 
ēkā pieejama ekspozīcija, iepriekš piesakoties. 
The birthplace of Aleksandrs Grīns, author of the novels “Dvēseļu putenis”, 
“Zemes atjaunotāji”, “Nameja gredzens” and other historical works. 
Место рождения и детства Александра Грина, автора романов «Души 
метель», «Реставраторы Земли», «Кольцо Намея» и других историче-
ских произведений.  

 “Doktorāts”, Kalna pagasts, t.+371 29939759; +371 25465787

56.2935, 25.9791
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