
 

“Klāvdruvās” 

2022. gada 29.jūnijs 

 

Ziņojums par 2021. gadu 

 

1. Biedrības nosaukums: “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””  

 

Juridiskā adrese: “Klāvdruvas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV 5229 

 

2. Reģistrācijas numurs: 40008305757, 

Reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 19.03.2021. 
 

3. Biedrības pārvaldes institūcijas locekļi: 
                                      Daina Alužāne (valdes priekšsēdētājs) 
                                      Inga Krekele ( locekle) 

                                      Santa Šmite ( loceklis) 
 

4. Sasniegumi pārskata gadā:    
Biedrība īstenojusi projektu Jēkabpils novada NVO iniciatīvu konkursā “Dzīvās salas 
Jēkabpils novadā”, kura ietvaros izveidojusi 4 video rullīšus par Jēkabpils novada 
aktīvajām kopienām, popularizējot to sasniegumus teritorijas labā tēla veidošanā. 
 

Biedrība īstenojusi projektu Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) rīcības projektu konkursā: 
“Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis”, kura rezultātā panākta plaša Sēlijas vēsturiskās 

zemes sabiedrības iesaiste jaunizveidojamā Sēlijas ģerboņa veidošanas procesā, Valsts 
Heraldikas komisijai iesniegts gan šo fokusgrupu rezultātu kopsavilkums, gan 
pētniecisks darbs – pamatojums sabiedrībā dominējošā vēlamā ģerboņa simbola 
izvēlei. Projekta ietvaros publicēti 8 viedokļu un informatīvie raksti, to autori ir dažādu 
jomu speciālisti un viedokļu līderi. 
 

Pārskata gadā biedrība aktīvi piedalījusies kultūras un tūrisma aktivitātēs reģionā, 
organizējusi amatnieku tirdziņus, popularizējusi Sēlijas tūrisma pakalpojumus un 
pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, izmantojot sociālos tīklus, veidojusi citu Latvijas 
reģionu pieredzes braucienu saturu un maršrutus pa Sēliju.  
Biedrība koordinēja Vislatvijas lauku teritoriju mārketinga pasākumu “Mājas 
kafejnīcas dienas 2021”, kurā piedalījās 13 mājas kafejnīcas Sēlijas teritorijā, izveidojot 
interaktīvu šo kafejnīcu karti un mārketinga materiālus – rakstus, posterus.  

Tika noorganizēts arī 2.Sēlijas tūrisma tirgus Zasā, Jēkabpils novadā, lai dotu iespēju 
vietējiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem tikties savā starpā, veidot ciešākas saites 
un iepazīstināt ar savu piedāvājumu arī plašāku publiku. 
 

Biedrība līdz dibināšanas brīdim darbojās neformāli, ir uzkrāta plaša un daudzveidīga 
pieredze un kapacitāte kopienu sadarbības tīkla veidošanā un kopienu tūrisma attīstībā, 
tādēļ biedrības biedri pārskata gadā tika daudz aicināti dalīties Sēlijas reģiona pieredzē 
lauku teritoriju aktivizēšanas un attīstības jomās. Šajās lekcijās un meistarklasēs 
Latvijas reģioni iepazīstināti gan ar Sēlijas vēsturiskās zemes kultūrvēstures, gan 
sabiedriskās struktūras un identitātes savdabību, teritorijas NVO un kopienu 
aktīvistiem, līderiem un notiekošajiem procesiem pilsoniskajā sabiedrībā. 
 

Biedru brīvā laika iespēju robežās biedrība pārskata gadā papildināja un attīstīja Sēlijas 
interneta vietni selija.com, ievietojot tajā aprakstus par tūrisma iespējām Sēlijā un 
informāciju par kopienu sadarbības tīkla (un, ne tikai) kopienām visā Sēlijā, no 
Baltkrievijas robežas līdz Jaunjelgavai un Mazzalvei. 



 

Pārskata gada laikā Sēlijas kopienu sadarbības tīklam pievienojušās 24 jaunas kopienas 
Sēlijā. 
 

              
  Attīstības perspektīvas:  

1. Biedrība plāno turpmāk piedalīties projektu konkursos gan kā iesniedzējs un īstenotājs, gan 
sadarbības partneris. Plānotās projektu jomas – informatīvā un sadarbības lauka stiprināšana 
reģionā, tūrisma un kultūras informācijas aprite elektroniskajā vidē. 

2. 2022.gadā biedrība plāno turpināt koordinēt pasākumu “Mājas kafejnīcu dienas” Sēlijas 
reģionā, piesaistot akcijai jaunas pasākuma norises vietas, turpināt iesākto tradīciju tūrisma 
tirgu un amatniecības, mājražošanas tirdziņu, kā arī citu tīklošanās un pieredzes pasākumu 
rīkošanā. 

3. Biedrība paplašinās sadarbības tīklā iekļauto kopienu reģionālo un skaitlisko pārklājumu. 
4. Piedalīsies Latvijas un reģionāla mēroga pasākumos, diskusijās un darba grupās, sniegs 

ierosinājumus Vēsturisko zemju Padomes darbā, ciktāl tas attiecas uz Sēlijas vēsturisko zemi 
un var veicināt biedrības mērķu sasniegšanu. 

5. Veidos sadarbību ar pašvaldībām, kuru teritorijas atrodas Sēlijā – Aizkraukles, Jēkabpils un 
Augšdaugavas novadiem un to tūrisma centriem, kā arī NVO resursu centriem Latgalē un 
Zemgalē. 
 

Skaidrojums par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem 

 

6.  Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu 

Jēkabpils novada pašvaldības NVO iniciatīvu projektu konkursa projekts “Dzīvās salas 
Jēkabpils novadā” finansējums – 960.00 eiro, 

Izlietots atbilstoši projekta budžetam – 960.00 eiro. 

Saņemts AIF priekšfinansējums projektam “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” – 8964.86 

eiro, 

Izlietots saskaņā ar projekta budžetu – 8964.86 eiro 

  

 
 

 

Biedrības “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”” 

 

valdes priekšsēdētājs Daina Alužāne   


