Viesītē aizvadīts VII Sēlijas kongress

30. maijā Viesītē notika VII Sēlijas kongress, kuru rīkoja Viesītes novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas
Zinātņu akadēmiju, Daugavpils Universitāti un Sēļu klubu.Kongresa pirmajā daļā dalībnieki savos
priekšlasījumos piedāvāja ielūkoties tādās tēmās kā Sēļi, Sēlijas kultūrvēsture, Šodienas un rītdienas Sēlija,
Personības.
VII Sēlijas kongresa otrajā daļā paneļdiskusijas tika aizvadītas trīs darba grupā – Sēlijas kultūrvēsture (grupu
vadīja Zanda Zībiņa, mākslas zinātniece, VEF vestures muzeja vadītāja), Sēlijas aktualitātes (grupu vadīja
Jānis Dimitrijevs, Viesītes novada domes priekšsēdētājs) un paaudžu pēctecība (grupu vadīja Edgars
Plētiens, VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas speciālists).
Atklājot VII Sēlijas kongresu, Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs izteica prieku, ka
pirms 20 gadiem iesāktā Sēlijas kongresa tradīcija turpinās. Viņaprāt, svarīgi, lai kongresā pieņemtās
rezolūcijas nonāk līdz politiķiem, un vairāk tiktu runāts par pierobežas pašvaldību problēmjautājumiem.
Kā pirmais referents kongresā uzstājās akadēmiķis Jānis Stradiņš. Uzrunājot auditoriju, viņš uzsvēra Sēļu
kustības pirrmsākumus, asociācijas izveidošanos un nākotnes redzējumu, saistot to kontekstā ar izveidoto
Sēlijas novadu apvienību. Tostarp tika uzsvērts Vecā Stendera atstātais mantojums, tai skaitā klātesošie tika
informēti par jaunizveidoto pirmās veļas mašīnas prototipu, kas kongresa laikā bija skatāms Kultūras pili.
Uzsakot organizatoru darbu, akadēmiķis Jānis Stradiņš norāda, izšķirīga loma Sēlijas kongresos ir Viesītei,
tās Kultūras Pils un muzeja dēļ: “Vienota Sēlija nav nereāla un kongress varētu kļūt par pagriezienu, īpaši
saimnieciskās dzīves sakārtošanā.”

Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētājs, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks savā
lasījumā uzsvēra, ka vietējo varu uzdevums ir pārņemt Sēlijas idejas tālāku nešanu. Savā lasījumā G. Libeks
bija sagatavojis prezentāciju “Sēlijas novadu kopdarbība izaugsmei un attīstībai”, kurā tika apkopota
informācija par dažādiem ekonomiskajiem un finanšu rādītājiem uz vienu iedzīvotāju, salīdzinot ar kaimiņu
un citu reģionu novadiem. Pateicoties viņam tapusi arī Sēlijas 7. kongresa rezolūcija, kuras trijos punktos
tiek aicināts atteikties no diskriminējošas attieksmes pret Sēlijas kultūrvēsturisko novadu, izveidot Sēlijas
plānošanas reģionu, nosakot attīstības centrus Sēlijā, un citi uz šo novadu attīstību vērsti punkti.

Kongresā piedalījās un referēja arī VARAM parlamentārais sekretārsEinārs Cilinskis. Savā uzrunā viņš
informēja par novadu pašvaldību iespējām finansējuma

