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starpteritoriālais sadarbības projekts 

„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās 

vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā

Lauku 

partnerība 

“Sēlija” 

Aizkraukles 

rajona partnerība

Daugavpils un 

Ilūkstes novadu 

partnerība “Kaimiņi”



SĒLIJA



Salas novadā – Birži, Sēlpils; 

Aknīstes novadā - Asare, Gārsene;

Jaunjelgavas novadā – Sece, Staburags;

Jēkabpils novadā – Zasa, Dignāja, Kaldabruņa; 

Neretas novadā – Mazzalve, Pilskalne; 

Viesītes novadā – Rite, Elkšņi, Sauka; 

Ilūkstes novadā – Subate, Eglaine, Dviete.

DIFFERENT PLACES

+

ONE COMMON CHARACTERISTICS

HUMAN RECOURSES

=

DRIVERS OF SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN THE AREA



Salas novadā – Birži, Sēlpils; 

Aknīstes novadā - Asare, Gārsene;

Jaunjelgavas novadā – Sece, Staburags;

Jēkabpils novadā – Zasa, Dignāja, Kaldabruņa; 

Neretas novadā – Mazzalve, Pilskalne; 

Viesītes novadā – Rite, Elkšņi, Sauka; 

Ilūkstes novadā – Subate, Eglaine, Dviete.

SITE VISIBILITY+

SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT USING THE 

POTENTIAL OF TOURISM

=

COMMUNITY BUSINESS



17 tikšanās ar salu iedzīvotājiem – diskusijas, 

resursu izpēte, uzdevumi, vēlmes un izaicinājumi

Izraudzīti 17 koordinātori

Attālinātā resursu izpēte un objektu kartēšana

Ekspertu darbs ar identitātes piedāvājumu izstrādi katrai 

salai – nosaukums, tematiskais virziens, potenciālais 

tūrisma produkta ietvars, vismaz 3 varianti

17 tikšanās ar salu iedzīvotājiem – piedāvājumu 

izskatīšana,  lēmums par identitāti un tūrisma 

produkta definēšana

Metodiskais materiāls

Tūrisma buklets

Tematisko maršrutu piedāvājums

Salu tūrisma piedāvājumu atklāšanas 

pasākumi 2019. gada vasarā!
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Activating the small settlements of Selia – “salas” (Islands), 

means:

 Enhanced business and labor market development

 Created competitive tourism products

 Shared marketing activities have been implemented and the region is recognized at 

national and international level

 Balanced economic and social development has been promoted



YOU ARE WELCOME IN SELIJAS 

SALAS (ISLANDS OF SELIA


