
Mēs vedam kopienu attīstību mazajām
Sēlijas apdzīvotajām vietām
unbūvējam savu arhipelāgu

Kopienu tūrisms.



mumsnavlielo pilsētu
ļoti noturīgsviensētuunskrajciemuapdzīvotībasmodelis
skrajciemusunciematus Sēlijā ierasts saukt par "salām" 
daudzpurvu,daudzmežu,mazceļu

Sēlija ir "jaunā" Latvijasvēsturiskā zeme,ļoti atšķirīga no
pārējām:

Kopienusadarbībastīkls"Sēlijassalas"darbojas
kopš2017.gada. Visušo laikuesamaudzējuši un
stiprinājuši savas"salas"gan katruatsevišķi, gan kā
vienmērīgu teritorijasdzīvībuuzturošu tīklu.

No 17 salām2017.gadā esamuzauguši līdz 40
salāmšogad. 2021.gada pavasarī
nodibinājāmatsevišķubiedrību, lai varētu
piesaistīt finansestiešajiemdarbībasmērķiem.

Mēsinternetā:

https:/ / www.facebook.com/ selijassalas

https:/ / twitter.com/ selijassalas

https:/ / www.instagram.com/ selijas.salas/

https:/ / www.facebook.com/ groups/ 254949
782552599

selija.com



Kopienutīklukoordinē 5 cilvēki,kuri lielāko daļudarba veic brīvprātīgi:

Apkopo informācijupar to, kasnotiek katrā mazajā salā,
veido mājaspaluselija.com,
moderē facebook grupasun sēlijassalu lapu,
uztur instagramun twitter kontus,
raksta un vada projektus,
koordinē visasteritorijastūrisma un kopienu, mārketinga pasākumus,
rīko tūrisma un amatnieku tirgus, rīko kopienutikšanās,
meklē finanšuiespējasgan kopējai tīkla uzturēšanai, gan kopienāmatsevišķi,
pārstāv un popularizē Sēlijuvisoslīmeņos, kur tasiespējams, 
raksta publikācijas, rakstus, tiekasar presi,
meklē sadarbībaspartnerus- pašvaldībās, NVO, ārzemēs,
veido teritorijasīpatnībāmatbilstošutūrisma un kutūrasstratēģiju.

Lai Sēlija vairsnebūtuLatvijaskartespelēkaisplankums



Labdien! Mēs esam pirmie, kas redz
visu Sēliju no Indras līdz Jaunjelgavai

Daina Alužāne
valdes

priekšsēdētāja, 
projektu rakstītāja

un vadītāja, 
lektore, 

datorgraf iķe, 
tekstu autore

Santa Šmite
valdes locekle, 

teritorijas
plānotāja,

projektu rakstītāja
un vadītāja, 
pasākumu

organizatore, 
lektore, laivotāja

Inga Krekele
valdes locekle, 
"Sēlijas salu"
idejas autore, 

Sēlijas Austrumu
sūtne, diplomāte, 

teritoriju
apvienotāja

Jānis Dzimtais
PR speciālists, 
web dizaineris, 
tekstu autors, 

tūrisma
speciālists, 
diskusiju

moderators, 
lektors, gids, 

projektu
rakstītājs

Ieva Jātniece
"Sēlijas salu"
idejas autore, 

lektore, 
stratēģiskā
plānotāja,

projektu rakstītāja
un vadītāja, tekstu

autore



Darbības 
Viedie ciemi. 2021.gadā – 7 pieteikumi no Sēlijas. 3 ciemi 
saņem sertifikātu “Viedais ciems”. 3 ciemi – “Ceļā uz 
Viedo ciemu”, 1 – atzinību par piedalīšanos.  2022.gadā –
4 mums zināmie pieteikumi no Sēlijas. 

Līga Pauļuka( Bebrenes Viedais ciems) “Ja mēs zinām, ka mums aizmugurē ir 
sadarbības tīkls, tad esam gatavi iet. Un vispār – Ieva ar Dainu mūs iedvesmoja to 
darīt, citādi nesaņemtos.”



Darbības 
Mājas kafejnīcu dienas.
2021.gadā – 13 mājas kafejnīcas Sēlijā.
2022.gadā  - akcijai pieteikušās 30 mājas kafejnīcas no Kalkūniem līdz Sunākstei. 
Vienota akcija visā Sēlijas teritorijā.
Svetlana Smirnova, “Augustplatz”, Kalkūni: “Šogad arī piesakāmies pie Sēlijas, kaut  
gan esam Daugavpils pievārtē. Pagājušajā gadā no “Sēlijas salām” jutām lielāku 
atbalstu.”



Darbības 
AIF projekts “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” 2021. gadā.
7 fokusgrupas Sēlijas teritorijā;
Fokusgrupu kopsavilkums; 
Prezentācija Valsts Prezidenta pilī 2021.gada septembrī;
Šogad, 31.maijā, Ilūkstē tiks prezentēts Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis



Darbības
Identitātes zīmes un apraksti Sēlijas kopienām.
2021.Gadā izstrādātas Identitātes paletes 26 kopienām
2022.Gadā top paletes  8 kopienām
Plānā – vēl vismaz 20 kopienas! 
Izdots “Sēlijas kopienu albums”, kas, izrādās, ir tikai 1.sējums. Daudzi, tai skaitā 
Nacionālās Bibliotēka, jau jautā pēc 2.sējuma. 



Darbības
Diskusiju cikls “Politikas virtuves”
11. marts “Kultūrpolitika” Zasā;
1.aprīlis “Ekonomika un lauku attīstība” Kaldabruņā;
22.aprīlis “Valsts iekšējā un ārējā drošība” Demenē;
29.aprīlis “Tūrisma politika” Viesītē. 



Sadarbība par pašvaldībām.
Sēlijas vēsturiskā zeme ietipst četru  pašvaldību teritorijās – pamatā kā ekonomiski 
mazattīstītākais “kreisais krasts”.
Krāslavas novads – maza Sēlijas daļa, iesaiste un sadarbība ir minimāla, taču pašvaldība atsaucas aicinājumiem dalībai 
atsevišķos pasākumos.  

Augšdaugavas novads – daļa ir priecīgi sēliska. Daļa: “Vai sēļi mums netaisās atņemt Latgali?”/Aigars Friliņs, Demenes 
pagasta uzņēmējs/.

Jēkabpils novads – “Kur tad lai liekam Krustpili? Un kur – Jēkabpils pilsētu?”

Aizkraukles novads – “Sēļi ir tādi kā Latvijas ukraiņi! Un es gribu saprast, kā lietas virzās Sēlijā. Tomēr novadam ir arī 
labais krasts, kas brīžiem ir aizvainots par to, ka tik daudz uzmanības gribam pievērst Sēlijai”/Leons Līdums, Aizkraukles 
novada domes priekšsēdētājs/



Šodien prezentējam jaunu virzienu!
KOPIENU TŪRISMS.

Jauns jēdziens gan Latvijā, gan Eiropas savienībā. Un, līdzīgi kā veidojot izpratni par Viedo ciemu kustību, šī  virziena 
definīcija izkristalizējas tikai laika gaitā un regulārā praktiskā darbā. 
Līdz  jēdziena dzimšanai Kopienu sadarbības tīkls „Sēlijas salas” ir darbojies vairāk nekā trīs  gadus, attīstot tūrisma 
piedāvājumus  attālinātā lauku vidē ar vāji nodrošinātu infrastruktūru. 
Tieši praksē  kļuva skaidrs, ka svarīgāka par tūrisma produkta servisa līmeni un tā ģenerētajiem ieņēmumiem, ir  
vietējās kopienas vienotība, vietas identitātes un atpazīstamības veidošana, personīgās attieksmes gan ar vietu, gan  ar  
viesiem. 
Tūrisms Sēlijas vēsturiskās zemes gadījumā manifestējas  kā tās veidošanas elements:
- stāstot par savu zemi citiem, mēs to iepazīstam aizvien labāk;

- veidojot savu zemi, mēs to izprotam aizvien dziļāk;

- rādot savu zemi, mēs ieraugām tās apslēptās detaļas;

- sadarbojoties ar savas zemes cilvēkiem, mēs modinām tās dzīvīgumu;

- uzņemot viesus un lepojoties ar paveikto, mēs vairojam tās pievilcību. 

Vispārinot  pieredzes aspektus, Sēlijas kopienu tūrisma definīcija 2022.gada martā skan šādi: 

„Kopienu tūrisms ir lauku tūrisma virziens, kura galvenais mērķis ir  vietas dzīvīguma, 

cilvēku pašapziņas un reģiona pievilcības vairošana.” 



Un aicinām ciemos pie Sēlijas kopienām



PALDIES!


