
 

 

 

 

Viesīte un apkārtne. 

21.05.2021. vai 30.05.2021. 

Ziedojums: EUR 15  

(1 cilvēkam) 

 

1 dienas izbrauciena maršruts. 

 

8:00 izbraukšana no Baldones 8:40 izbraukšana no Rīgas (laiks tiks 

precizēts). 

 

Kādēļ jābrauc ekskursijā uz Viesīti? 

 

Jābrauc tādēļ, ka īsti nav skaidrs kā sevi dēvē Viesītes iedzīvotāji? 

Viesītieši – oficiālais variants, bet varbūt tomēr viesieši, viesinieki, viesīši 

vai pavisam vienkārši – viesi? Viesītes apkaimē ir ainaviski dabas skati, 

jo tepat netālu atrodas arī augstākā Sēlijas paugurvaļņa virsotne – 

Ormaņkalns. Turpat netālu arī bagātākais Vīna kalns Latvijā un Vecā 

Stendera dzīves un darbības vieta – Sunākstes baznīca. Īstais laiks ir 

tagad. Braucam! 

 

Ko mēs redzēsim? 

 

Sauka  - neliels Latvijas ciems, kurš latvijai devis divus ievērojamus 

cilvēkus – komponistu Arvīdu Žilinski un Latvijas profesionālās 

fotogrāfijas pamatlicēju Mārtiņu Bucleru. Saukas ezers un apkārt esošā 

pauguraine iekļauta Saukas dabas parka teritorijā. Te arī atrodama 

augstākā Sēlijas paugurvaļņa virsotne – Ormaņkalns (167 m vjl.). 

Kāpsim Borīšu kalna skatu tornī, lai redzētu Sēlijas ainavu. Miklavānu 

dižozols – 7,2 m apkārtmērs. Mērijumi veikti pirms 5 gadiem – derētu 

pārmērīt! Ievērojams arī ar to, ka tā miza veido neparastus rakstus un 

viens no ozola zariem sasniedz 3,3 m apkārtmēru.  

Apskatīsim Viesīti. Viena no Viesītes iespaidīgākajām ēkām ir Kultūras 

pils, kas esot lielākais kultūras nams Latvijas laukos. Viesītē dzimis un 

mācījies Latvijas medicīnas vēstures profesors, ķirurgs Pauls Stradiņš. 

Vairākas apskates vietas pilsētā saistās ar šo Latvijas medicīnai tik 

svarīgo personību. Viesītes vārds saistās arī ar Mazbānīti. Pilsēta bija 

šaursliežu dzelzceļa mezgls aptuveni 55 gadus. Viesītes muzeja Sēlija 



telpās apskatāma gan 1918. gada lokomotīve, gan citi dzelzceļa 

eksponāti. 

Vārnavas Vīna kalns. Tas ir šķirnēm bagātākais vīna kalns Latvijā. 

Rudenī iespējams nogaršot Latvijas vīnogas, pavasarī nopirkt vīnogulāju 

stādus un noklausīties saimnieku stāstījumu. 

Sunākstes luterāņu baznīca un Stenderu dzimtas kapi. Gotharda 

Frīdriha Stendera jeb Vecā Stendera ieguldījums latviešu izglītībā nav 

novērtējams. Viņš radījis jauno latviešu valodas gramatiku un pirmo 

ilustrēto ābeci – “Bildu ābice”. Iziesim “Bildu ābices” taku. Apmeklēsim 

G. F. Stendera kapa vietu. 

Staburaga klints vieta. Līdz 1966. gadam šajā vietā Daugavas krastā bija 

apskatāms viens no nozīmīgākajiem Latvijas dabas pieminekļiem – 

Staburaga klints jeb Staburadze, kura gan dziesmās apdziedāta, gan 

izmantotā kā nosaukums. 2003. gadā uzstādīta akmens piemiņas zīme 

Staburagam “Dieva auss”.  

Atgriešanās Rīgā braucot cauri Jaunjelgavai gar Daugavas kreiso krastu. 
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