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zinātnes dzīve

Kongresā pārsteigumu nebija. Ja nu vie-
nīgi tā ļoti pieticīgais apmeklētāju skaits, kas 
liecināja, ka Covid-19 pandēmijas rosinātie 
pulcēšanās ierobežojumi un Latvijā realizētās 
administratīvi teritoriālās reformas sašķeltais 
Sēlijas novads pat vienotās Sēlijas idejas en-
tuziastu vidū bija cirtis vērā ņemamu robu. 
Viesītes kultūras pils zālē bija pulcējušies 
vien daži desmiti kongresa dalībnieku, starp 
kuriem lielākā daļa bija programmā iekļautie 
runātāji, viesi no Valsts prezidenta kancelejas 
un Saeimas, kā arī pasākuma tehniskie no-
drošinātāji. Lai gan uz kongresa sasaukšanu 
bija pamudinājusi novada izpildvaras pār-
stāvju un kultūras darbinieku vēlme atsauk-
ties uz Valsts prezidenta rosināto Latviešu 
vēsturisko zemju likuma tapšanu, kongresā 
valdošā gaisotne un diskusiju saturs vēstī-
ja, ka politiski novēlotā iniciatīva un likuma  
abstraktais un no dzīves atrautais formulē-
jums nav sinhronizēts ar valstī īstenoto admi-
nistratīvi teritoriālo reformu. Un šī plaisa ne-
kādā veidā nepieļauj vēsturisko novadu reālu 
ekonomisko un kultūras vienotības attīstību, 
bet piešķir jaunajai likumdošanas iniciatīvai 
vien deklaratīvas tukšvārdības efektu. 

Akadēmiķa Pētera Stradiņa ievadvārdi 
visiem atgādināja spilgtāko personību — li-
terātu, mūziķu, politiķu, garīgo līderu un 
zinātnieku —, viņu vidū arī Stradiņu dzim-
tas triju paaudžu, saistību ar Sēlijas kā viņu 
dzimtā novada sakņu izjūtu, kas ikvienas iz-
cilības dzīvē ir ļāvusi īstenoties ar visā val-
stī pamanāmu un novērtētu rezultātu. Šādā 
izcilo personību un viņu nopelnu kartēšanas 
aspektā ir vērtējams katrs novads, un ikvienā 
mēs atradīsim izcilības ar lielu nozīmi Latvi-
jai. Bet, atgādinot tieši akadēmiķa Jāņa Stra-
diņa nopelnus administratīvās centralizācijas 
politikas procesos novārtā atstātās Sēlijas 
garīgā modināšanā, šim jubilejas kongresam 
vajadzēja izvirzīt par mērķi novada kultūras 
pētniecības, kārtējās garīgās atmodas un ar 
sabiedrības apziņas uzmundrināšanu sais-
tītas saimnieciskās darbības aktivizēšanu. 
Taču tas nenotika. 

Valsts prezidenta padomnieks, Latvijas 
Universitātes docents Dr. iur. Jānis Pleps  
informēja par Sēlijas novada identitātes kop-
šanas nepieciešamību un rosinājumu, ko it kā 
veicināšot Latviešu vēsturisko zemju likums 
pēc tā pieņemšanas. Taču Valsts prezidenta  
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padomnieka vārdos neizskanēja neviena 
tēze par to, ar kādiem tiesiskiem un ekono-
miskiem mehānismiem tiks nodrošināta šī 
likuma izpilde. Valsts Heraldikas komisijas 
loceklis, Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes asociētais profesors Dr. 
hist. Armands Vijups un Valsts Heraldikas 
komisijas priekšsēdētāja vietniece Mg. art. 
ramona Umblija iepazīstināja ar Sēlijas no-
vada ģerboņa un karoga simbolikas un krāsu 
kompozīcijas veidošanās vēsturi un princi-
piem, darot zināmu, ka darbs pie šo novada 
simbolu galīgās izveides un attiecīgā likuma 
izstrādes vēl jāturpina. 

Biedrības “Sēlijas salas” dalībnieces dai-
na Alužāne un ieva Jātniece iepazīstināja ar 
inovatīvu pieeju Sēlijas pilsētu un pagastu 
centru grafisko vietzīmju dizainam. Šis padzi-
ļinātu novadpētniecības, sociālo un kultūras 
studiju rezultātā lolotais darbs ar novada ap-
dzīvoto vietu identitātes koncentrētu atspogu-
ļojumu ļauj 21. gadsimta administratīvajā, kā 
arī modernajā etnokultūras apritē iestrādāt 
ļoti ietilpīgus un vizuāli pievilcīgus simbolus. 
Tiem ir liels potenciāls kļūt par mūsdienu tau-
tas tērpu, rotu, karogu un dažādas atribūtikas 
elementiem, kā arī par Sēlijas apdzīvoto vietu 
garīgā mantojuma emblēmām. 

Jēkabpils apriņķa koru virsdiriģente Agita 
ikauniece-rimšēviča vērsa klātesošo Saei-
mas deputātu un Valsts prezidenta kancele-
jas darbinieku kā Latvijas valsts pārvaldes in-
stitūciju pārstāvju uzmanību uz Latvijas koru 
kustības katastrofāli slikto finansiālo nodro-
šinājumu, šādas kultūrpolitikas turpināšanas 
apstākļos prognozējot tautas kordziedāšanas, 
dziesmu svētku un kolektīvā kultūras pārdzī-
vojuma kā etnosa gribas un apziņas stiprinā-
šanas līdzekļa neizbēgamu apsīkumu.

Kongresa vadītāju un Sēlijas asociācijas 
goda biedru — ilggadējā ilūkstes novada do-
mes priekšsēdētāja Stefana rāznas un bijušā 
Viesītes novada domes priekšsēdētāja Jāņa 
dimitrijeva — uzrunās skanēja raizes par 
novada lēno saimniecisko progresu, minot 
arī tā cēloņus un paužot nožēlu par to, ka 
valsts tautsaimnieciskās politikas stratēģijā 
vienota Sēlijas novada ekonomiskajai attīs-
tībai nav pienācīga valstiskā redzējuma un 
politiskā atbalsta. Kas traucē šai attīstībai? 
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 
Sēlijas novads ir sašķelts trijās atsevišķās ad-
ministratīvajās vienībās. Tam nav sava viena 
un galvenā administratīvā, politiskā, ekono-
miskā, izglītības un kultūras centra, kas reāli 
pildītu konsolidējošu lomu, garantētu attīstī-
bas un pārvaldes funkcijas, veidotu novadam 
būtisko izglītības un kultūras politiku, kā arī 
celtu novada prestižu un iedzīvotāju pašap-
ziņu valsts mērogā, nodrošinātu šī novada 
konkurētspēju un līdztiesību pārējo Latvijas 
novadu starpā. 

man Sēlijas kongresā pietrūka novada 
pārstāvju saliedētības kopīgam darbam un 
biedēja vēlēšanās “lūgt sapratni, palīdzību un 
glābiņu no rīgas kungiem”. Pietrūka vienota 
ekonomiskās un politiskās attīstības redzēju-
ma, kas ilgtermiņā garantētu darbu un soci-
ālo drošību. Bet šie pirmie nodrošinājumi jau 
tālākā nākotnē stiprinātu novada pašapziņu 
un piederības izjūtu. 

Ja, jūtot valsts atbalstu, Sēlijas ekonomis-
kās saknes droši turētos zemē, tad stipri vei-
dotos arī saimnieciskās, izglītības un garīgās 
kultūras stumbrs un zari un tajos ienāktos 
visvērtīgākie augļi — sava novada mīlestībā 
sakņoti ļaudis. Tikai ar vienu nosacījumu: “Ja 
tā notiktu”.

  Ojārs Spārītis 
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Sciences, shares his observations on the 10th Selonian Congress, which took place at Viesīte 
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