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Saukas ezers



Saukas Vienības nams 
1939. gada 10. decembrī

Ēkā no 1954. līdz 2004. gadam 
atradās Saukas arodskola.

2004. gadā, kad skolu likvidēja un 
tās ēku pārdeva, ciematiņā palika 
tikai bibliotēka, kas ir vienīgā 
informācijas ieguves un apmaiņas 
vieta.

Sauciešiem joprojām nav telpu 
pasākumu organizēšanai vai citām 
sabiedriskām aktivitātēm, tāpēc tie 
visbiežāk notiek brīvā dabā, 
pielāgojoties laikapstākļiem.



Komponista, pianista, J. Vītola Latvijas valsts konservatorijas/
Latvijas Mūzikas akadēmijas ilggadējā klavieru spēles profesora 
Arvīda Žilinska dzimtās mājas “Lejas Arendzāni”



Jau 20 gadus komponista Arvīda  Žilinska dzimtajās mājās
“Lejas Arendzāni” bibliotēka organizē koncertus “Dziesmotā diena Saukā” 
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Neatņemama bibliotēkas darba daļa ir trešās Atmodas laika vēstures 
saglabāšana un nodošana jaunajai paaudzei. 
Katru gadu janvārī tiek iedegts ugunskurs.
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Pasākumi Latvijas Neatkarības atjaunošanai 4. maijā



“Baltijas ceļam” veltīti pasākumi
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Darbs ar bērniem



Darbs ar bērniem



KOPSAVILKUMS
❑ Sauka atrodas 155 km attālumā no Rīgas, 12 km attālumā no novada centra Viesītē, 6 km attālumā no pagasta centra

Lonē. Ciematiņa centrā dzīvo 60 iedzīvotāji.

❑ Sauka, kas atrodas nomaļus no visiem lielajiem ceļiem, cieši ieritējusi latviešu kultūras dzīvē. Tāpat kā citām vietām, arī
Saukai ir savas dabas bagātības, ainavas burvība, vēsture, kultūra, teiksmas un dziesmas. Tā izsenis bijusi viena no sēļu
zemes skaistākajiem, lielākajiem, gaišākajiem novadiem. Visiem zināms Saukas ezers, Ormaņkalns, Dievkalniņš,
Saukas baznīca.

❑ 2004. gadā, kad skolu likvidēja un tās ēku pārdeva, ciematiņā palika tikai bibliotēka, kas ir vienīgā informācijas ieguves 
un apmaiņas vieta. Sauciešiem joprojām nav telpu pasākumu organizēšanai vai citām sabiedriskām aktivitātēm, tāpēc 
tie visbiežāk notiek brīvā dabā, pielāgojoties laikapstākļiem.

❑ Bibliotēka glabā kultūrvēsturisko mantojumu. Katru gadu vasarā bibliotēka organizē atceres koncertus komponistam
Arvīdam Žilinskim viņa dzimtajās mājās “Lejas Arendzānos”, kas pulcē visu paaudžu klausītājus. Ar Viesītes novada
finansiālu atbalstu komponista 100. jubilejā tika izdota bērnu dziesmu grāmata “Melnkaķītis baltķepītis”.

❑ Neatņemama bibliotēkas darba daļa ir Atmodas laika vēstures saglabāšana un nodošana jaunajai paaudzei. Ik gadu
janvārī Saukā tiek iedegts Barikāžu ugunskurs, notiek pasākumi Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā, Baltijas ceļa
gadadienā. Šie pasākumi vieno paaudzes, rada kopības sajūtu, piederību savai vietai.

❑ Organizējot dažādus literārus pasākumus, tiek svinētas arī lasītāju dzīves jubilejas.

❑ Vairāk nekā 10 gadus bibliotēkā bērniem vasarās darbojas “Vasaras skoliņa”, kad bibliotēkā darbojas arī bērni, kas
atbraukuši brīvdienas pavadīt pie vecvecākiem.


