SĒLIJAS STĀRĶU CEĻŠ
tūrisma maršruts ģimenēm ar bērniem
KALDABRUŅA–ASARE–LEIMAŅI–ZASA

Latvju zīmju
parks

Maršruts

Nyx&Iris
staļļi

• 6 objekti
• 65 km, no tiem 20 km
grants segums
• 1 stunda ceļā

Asares
pilsdrupas

Zuju
ezers

Kaldabruņas
pļavas muzejs

Kaldabruņas
baznīca

• stārķu ligzdas visa
ceļa garumā
• braucams
jebkurā gadalaikā

BALTAIS STĀRĶIS

ā

Liels putns ar gar m

ā

āā

ā

sarkan m k j m un kn bi,

ā

balts ar melniem sp rnu
galiem.

ā ligzdo ap 14 000 balto
stārķu pāru, visvairāk Sēlijā
un Latgalē.
Latvij

āķ

r is
Baltais st
iconia)
(Ciconia c

ī

ī

Dz vo l dz pat 30 gadiem,

ā

ā

p rojas 3-6 gadu vecum .

Kaldabruņas
Pļavas muzejs
Senajā skolas ēkā biedrība "Ūdenszīmes"
izstāsta cilvēka mūža ritējumu saskaņā
ar dabu un tautas tradīcijām. Te var
iepazīties ar smilgām un retiem augiem.
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Šeit noteikti jāredz filmiņa „Pusnakts
pļavā” un jāieskatās stikla darbnīcā!
GPS: 56.094858, 26.067218
Kaldabruņas skola, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads

Iepriekšēja
pieteikšanās!

Iepriekšēja
pieteikšanās!

ņas
luterāņu baznīca
Kaldabru

1852. gadā celtajā baznīcā kristīts
dzejnieks Rainis.

Ieskandini stikla vēja
zvanus baznīcas plašumos!
Padomju laikā baznīcā ierīkoja
minerālmēslu noliktavu, tādēļ baznīca
stipri cietusi. Pamazām notiek tās
atjaunošana. Skatāmi vēstures stendi.
GPS: 56.087111, 26.021820
Červonka, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads. Tālrunis: 26244206
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Asares pilsdrupas
Asares muiža celta 1749. gadā. Pēc
Latvijas Republikas izveidošanas, ēkā
izveidoja lauksaimniecības skolu.
1927. gadā skolā izcēlās ugunsgrēks.
Mūsdienās saglabājušās muižas drupas.

Izstaigā Asares muižas
parku, pētot Sēlijas augus!
Muižas parkā līdzās ierastiem Sēlijas
savvaļas augiem skatāmas 32 koku un
krūmu sugas.
GPS: 56.116979, 25.884677
Asare, Asares pagasts, Jēkabpils novads
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Vai paz sti

ēlijas augus?

S
Podagras
gārsa

Lielā
ceļteka

Parastā
liepa

Timotiņš – pļavu zāle, vērtīgs
lopbarības augs.

Atrodi un atzīmē šos augus
Asares muižas parkā!
Parastā
kamolzāle

Parastais
ozols

Tīruma
pēterene

Vībotne – aug ceļmalās, laukmalās,
dārzos. Stipri smaržo. Ārstē locītavas.
Gārsa – grūti apkarojama nezāle,
bet agri pavasarī var ēst salātos.

Parastā
ieva

Pļavas
timotiņš

Parastā
vībotne

GPS: 56.116979, 25.884677
Asare, Asares pagasts, Jēkabpils novads

Zuju ezers
Kur tagad atrodas Asares dziļā
grava, tur senos laikos bijis liels
ezers. Ezerā dzīvojusi milzīgi liela
zivs, kas...
Klausies visu teiku šeit:
https://ej.uz/zuja
Pusce

ļā atpūties pie
ezera...

Pie Zuju ezera labiekārtota atpūtas
vieta – galds, soli, ģērbtuves, wc.
GPS: 56.116414, 25.846337
Asares pagasts, Jēkabpils novads
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Latvju z mju parks
Parku veido biedrība "Akācija plus",
apliecinot vietējās kopienas spēku,
sadarbību un vietas mīlestību.

Noskaidro, cik labi pazīsti
latviešu rakstu zīmes!
Zīmes veido koktēlnieks Dainis Vecums.
Parks aizsākts 2008. gadā un tumšā laikā
zīmes var pat izgaismot!
Atv

GPS: 56.310222, 25.924456
Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

ērts 24/7

Vai pazīsti latvju zīmes?

Met, Dieviņ, zelta krustu
Istabiņas dibinā;
Kas nav ēdis, lai paēda,
Kas nav dzēris, lai padzēra.

Atrodi šīs zīmes parkā,
noskaidro, kam tās
paredzētas, un ieraksti lapā!
Es piedzimu bez naudiņas,
Bez gudrā padomiņa;
Dieviņš man naudu deva,
Laima gudru padomiņu.

Nyx&Iris zirgu staļļi
Zasas muižas pārvaldnieka namā tiek
piedāvātas pastaigas, izjādes un mācību
treniņi ar zirgiem.
Te ir telpas pasākumiem, kā arī
naktsmītne kvalitatīvos apartamentos,
kur visur redzami zirgi.

Drošas pastaigas zirga mugurā
pat vismazākajiem!
GPS: 56.291724, 25.978385
"Bērzzemnieki", Zasa,
Zasas pagasts, Jēkabpils novads

Iepriekšēja
pieteikšanās!

ēl doties ar bērniem Sēlijā?

Kur v

Mini zoo
"Vidzemnieki"

Kazas, strausi, truši,
alpakas, putni...

ī

Vies tes
muzejs
"S

ēlija"

Mazais Bānītis un

GPS: 56.063229, 26.278636
spēļu vilcieniņi
Vidzemnieki, Dvietes pagasts,
Augšdaugavas novads
GPS: 56.063229, 26.278636
A. Brodeles 7, Viesīte,
Jēkabpils novads

Jaunjelgavas
promen

āde

2 km gar Daugavu ar
rotaļu laukumiem, wc,
piknika vietām, peldvietu
GPS: 56.620574, 25.088364
Rīgas iela 2, Jaunjelgava,
Aizkraukles novads

Dvietes
sald

ējums

No mājas piena,
krējuma un ogām
GPS: 56.078664, 26.199393
Ozolāji, Dvietes pagasts,
Augšdaugavas novads

ēl doties ar bērniem Sēlijā?

Kur v

Taborkalna

G

skatu tornis

Varens skats 28 m virs
zemes 137 m augstā kalnā
GPS: 56.584023, 25.691949
Taborkalns, Sēlpils pagasts,
Jēkabpils novads
Rai

ņa muzejs

"Tadenava"

ārsenes

dabas takas

Dižakmens,
raganas mājiņa,
krāšņa upes ieleja
GPS: 56.100673, 25.811684
Gārsene, Gārsenes pagasts,
Jēkabpils novads
Pilskalnes

ņa

Iepazīsti dzejnieka Raiņa
bērnības zemi caur
spēlēm un rotaļām

Siguldi

GPS: 56.176344, 26.114093
Tadenava, Dunavas pagasts,
Jēkabpils novads

GPS: 55.977144, 26.266048
Saulītes, Pilskalnes pagasts
Augšdaugavas novads

1,6 km gara Sprīdīša
taka ar koka skulptūrām
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Sēlija, 2021. gads. Fotogrāfijas: Jana Simanoviča, Jānis Dzimtais, Wikimedia Commons, objektu publicutātes
materiāli. Materiāla izstrādi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība „Ūdenszīmes”.

