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Ø Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.45403000709, Gada
pārskatu par 2020.gadu.

Ø No 2021.gada 1.aprīļa noteikt SIA „Aknīstes
Pakalpojumi”, reģ.Nr.45403000709, valdes loceklim mēneša
atlīdzību atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiā-
lajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājo-
šo 2020.gada vidējās darba samaksas apmēram EUR
1143.00, piemērojot koeficientu 1.3 un noapaļojot pilnos euro
-  EUR 1486.00 mēnesī.

Ø Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrā-
cijas Nr.40003331306, Gada pārskatu par 2020.gadu.

Ø No 2021.gada 1.aprīļa noteikt SIA „ Aknīstes veselī-
bas un sociālās aprūpes centrs”, reģ.Nr.40003331306, val-
des loceklim mēneša atlīdzību atbilstoši Centrālās statis-
tikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicē-
tajam valstī strādājošo 2020.gada vidējās darba samaksas

apmēram EUR 1143.00, piemērojot koeficientu 1.2 un no-
apaļojot pilnos euro -  EUR 1372.00  mēnesī.

Ø Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Gārsenes pils”, reģistrācijas Nr. 45403051705, Gada pār-
skatu par 2020.gadu.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības budžeta
2021.gada februāra ieņēmumus – EUR 578038.77 un iz-
devumus – EUR 307813.40.

Ø Atļaut 4 personām atsavināt Aknīstes novada pa-
švaldībai piederošu nekustamo īpašumu – ¼ domājamo daļu
katram no nekustamā īpašuma - zemes gabala “Odiņi”,
Ancene, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56440050241, kopējā platība 0,1451  ha. Atsavināmā
nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 384.50 (katrai
personai).

Ø Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes novada pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu – zemes gabalu
“Mežpuķītes”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, kadastra
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Nr.56620020186, kopējā platība 6,67  ha. Atsavināmā ne-
kustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 21 688.00.

Ø Atsavināt nekustamo īpašumu - zemes gabalu
“Klimaņi”, Asares pagasts, Aknīstes novads, kadastra
Nr.56440040278, kopējā platība 0,3890  ha. Noteikt, ka at-
savināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir EUR 1148.00.
Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana iz-
solē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Aknīstes novada do-
mes izsoles noteikumus Nr.5/2021 „Par Aknīstes novada
pašvaldības īpašuma - zemes gabala “Klimaņi”, Asares pa-
gastā, Aknīstes novadā, atsavināšanu”.

Ø Precizēt Aknīstes novada domes 2021.gada 27.janvāra
saistošos noteikumus Nr.3/2021 „Par maznodrošinātas māj-
saimniecības ienākumu slieksni Aknīstes novadā”. 

Ø Slēgt sadarbības līgumu ar Gārsenes evaņģēliski lu-
teriskās baznīcas draudzi, reģ.Nr.99500002409, par
Gārsenes kapsētu sakopšanu un uzturēšanu.

Ø Apstiprināt Noteikumus “Kārtība, kādā Aknīstes no-
vada pašvaldība organizē nokavēta nekustama īpašuma no-
dokļa maksājuma piedziņu”. 

Ø Piešķirt līdzekļus EUR 8286.08 apmērā Gārsenes pa-
gasta pārvaldei peldošas laipas uzstādīšanai Vecmuižas eze-
ra pludmalē no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.   

Ø Atbalstīt biedrības “Sansusī” dalību konkursā
“Zemgales kultūras programma 2021” ar projektu
“Aknīstes simtgades zaļumballe”, garantējot pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 1780.00.

Ø Pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2021.gada 3.mai-
ja, uz sestdienu, 2021.gada 8.maiju.

Ø Pārcelt darba dienu no piektdienas, 2021.gada 25.jū-
nija, uz sestdienu, 2021.gada 19.jūniju.

Ø Pārcelt darba dienu no piektdienas, 2021.gada 19.no-
vembra, uz sestdienu, 2021.gada 13.novembri.

Ø Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas ter-
miņus par nekustamo īpašumu vai tā daļu Aknīstes novada
administratīvajā teritorijā 2021.taksācijas gadā:

1) par 1.ceturksni – līdz 31.05.2021.;
2) par 2.ceturksni – līdz 31.07.2021.;
3) par 3.ceturksni – līdz 31.10.2021.;
4) par 4.ceturksni – līdz 15.12.2021.
ØDeleģēt Viju Dzeni, Aknīstes novada pašvaldības priekš-

sēdētāju, pārstāvēt Aknīstes novada pašvaldību biedrības
“Lauku partnerība Sēlija” padomē līdz 30.06.2021.  

Ø Izmantot Gārsenes pagasta pārvaldes līdzekļus no īpa-
šumu pārdošanas Gārsenes kultūras nama stāvlaukuma
un brauktuves seguma atjaunošanai un piegulošās teritorijas
labiekārtošanai.

Ø Noslēgt ar 1 personu zemes nomas līgumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56620030095 „Eglītes 1”
3.1 ha platībā, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, izno-
māšanu uz 6 gadiem. 

Ø Noslēgt ar 1 personu Lauku apvidus zemes nomas lī-
gumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56440060068 – 4.15 ha platībā „Brūveri” un zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 56440060036 - 15.88 ha pla-
tībā „Brūveri”, Asares pagastā, Aknīstes novadā, iznomā-
šanu uz 6 gadiem.

Ø Noslēgt ar 1 personu Zemes nomas līgumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56440040250, „Vējiņi”,
Asares pagastā, Aknīstes novadā, 0,4 ha platībā, iznomā-
šanu uz 6 gadiem.

Ø Noslēgt ar 1 personu zemes nomas līgumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010355, Aknīstes
pilsētā,  0.2002 ha platībā, nomu uz 6 gadiem.

Ø Noslēgt ar 1 personu zemes nomas līgumu par daļas
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56050010704,
Aknīstes pilsētā,  0.0500 ha platībā, nomu uz 6 gadiem.

Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgu-
mu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

56440040260 „Kvintas noliktava”, 1.0 ha platībā, Asares
pagastā, Aknīstes novadā, iznomāšanu uz 6 gadiem.

Ø Pagarināt ar 1 personu noslēgto zemes nomas līgu-
mu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
56440040332 „Teiksmas (pašvaldība)” 1.79 ha platībā, Asares
pagastā, iznomāšanu uz 6 gadiem.

Ø Izbeigt zemes nomas tiesības 1 personai uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabala daļu Aknīstes novada Gārsenes
pagastā ar kadastra apzīmējumu 56620020125 - 0.9 ha pla-
tībā.

Ø Izbeigt zemes nomas tiesības 1 personai uz pašvaldībai
piekrītošo zemes gabala daļu Aknīstes novada Asares pa-
gastā ar kadastra apzīmējumu 56440050263 - 0.057 ha pla-
tībā.

Ø Atļaut sadalīt, neizstrādājot zemes ierīcības projek-
tu vai detālplānojumu, nekustamo īpašumu “Imantas”, ka-
dastra numurs 56620020034, atdalot zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 56620020037 - 11.8 ha platībā.
Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
56620020037 piešķirt jaunu nosaukumu – „Jēkabiņi”.

Ø Sadalīt nekustamo īpašumu “Liepkalni”, kadastra
Nr.56250050074, kura sastāvā ir divas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 56250050074 -1.67 ha un zemes vie-
nība ar kadastra apzīmējumu 56250050075 -1.0 ha, atda-
lot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56250050075
-1.0 ha platībā. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 56250050075 -1.0 ha piešķirt jaunu nosaukumu
„Ievkalni”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.

Ø Organizēt nomas tiesību izsoli Aknīstes novada pa-
švaldības nekustamajam īpašumam, kadastra
Nr.56250040220, kadastra apzīmējums 56250040316,
“Pasusēja”, Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes ga-
balam 2,0 ha platībā. (Nomas tiesību izsolei jāpiesakās līdz
09.04.2021.)

Ø Organizēt nomas tiesību izsoli Aknīstes novada pa-
švaldības nekustamajam īpašumam, kadastra
Nr.56250030046, kadastra apzīmējums 56250030042, “Ulasu
ceļš,” Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes gabalam
5,8 ha platībā. (Nomas tiesību izsolei jāpiesakās līdz
09.04.2021.)

Ø Organizēt nomas tiesību izsoli Aknīstes novada pa-
švaldības nekustamajam īpašumam, kadastra
Nr.56250030046, kadastra apzīmējums 56250060048,
Aknīstes pagastā, Aknīstes novadā, zemes gabalam 3,6 ha
platībā. (Nomas tiesību izsolei jāpiesakās līdz 09.04.2021.)

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
28.02.2022., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
Augšzemes ielā 4 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.01.2022., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli  “Gāršas”-
2, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
28.02.2022., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
Augšzemes ielā 19 – 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
31.07.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
“Lejasgāršas” - 6, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
30.09.2021., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli Radžupes
ielā 4 – 2, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ø Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz
28.02.2022., kas noslēgts ar 1 personu par dzīvokli
Augšzemes ielā 28 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ø Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Lejasgāršas”-
3, Gārsenē, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, īres lī-
gumu slēdzot uz laiku līdz 30.06.2021.

Ø Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa
Augšzemes ielā 19 – 6, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.
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Ø Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa
Skolas ielā 16 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā, īri.

Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa
“Kraujas 1”- 3, Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes no-
vadā, īri.

Ø Piešķirt EUR 3839.82 subsīdiju SIA “Aknīstes vese-
lības un sociālās aprūpes centrs” papildus izmaksu segšanai,
kas radušies saistībā ar Covid-19 saslimušo klientu aprūpi
un ārstēšanu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes
centrs”  09.02.2021. – 28.02.2021., t.sk. izdevumi:

EUR 1790.31 – māsu, māsu aprūpētāju piemaksas;
EUR 1055.64 – samaksa 1 ģimenes ārstam un iestā-

des vadītājam par darbu ar Covid-19 saslimušu pacientu

ārstēšanu;
EUR 170.77 – dezinfekcijas un individuālās aizsardzības

līdzekļu iegāde  janvārī – februārī;
EUR 823.10 – papildus izdevumi saistībā ar ēdināša-

nas ārpakalpojuma nodrošināšanu (porcijas cenas pa-
lielinājums, vienreizlietojamie trauki).

Ø Izbeigt deputāta pilnvaras pirms termiņa Aknīstes no-
vada domes deputātei Santai Ašakai ar 18.02.2021., sakarā
ar viņas personisko iesniegumu par savu deputāta pilnvaru
nolikšanu.

Ø Apstiprināt Aknīstes novada domes deputāta pilnvaras
Gatim Gusevam no saraksta “Jauniešu Apvienība” ar
01.04.2021.

APSTIPRINĀTI

Aknīstes novada domes sēdē 
2021.gada 24.martā (prot. Nr.3, 12.#)

Aknīstes novada domes
IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 5/2021

„Par Aknīstes novada pašvaldības īpašuma- 
zemes gabala “Klimaņi”, Asares pagastā,

Aknīstes novadā, atsavināšanu”

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība,
reģ. Nr. 90000026441, adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
novads.

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība.
2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela

7, Aknīste, Aknīstes novads.
3. Izsoles laiks: 2021.gada 11.maijā plkst. 10:00.
4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas

atsavināšanas komisija.
5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais zemes

gabals: “Klimaņi”,  Asares pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr. 56440040278, kopējā platība 0,3890  ha.

6. Nekustamā īpašuma (zemes gabala) nosacītā cena ir
EUR 1148.00 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit as-
toņi euro 00 centi).

7. Nekustamā īpašuma objekta izsoli sāk ar nekustamā
īpašuma “Klimaņi”,  Asares pagastā, Aknīstes novadā, ka-
dastra Nr. 56440040278 izsoles objekta noteikto nosacīto
cenu.

8. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apska-
tīt izsoles objektu dabā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00,
piektdienās līdz plkst. 14.30, iepriekš sazinoties ar kon-
taktpersonu pa tālruni Kristaps 28717855.

9. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 50.00
(piecdesmit euro 00 centi).

10. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā.
11. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada

pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldī-
bas interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā ter-
miņā, iepriekš samaksājot drošības naudu 10 % apmērā
no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas
un reģistrācijas nodevu EUR 14.23 (četrpadsmit euro 23
centi). Drošības nauda un reģistrācijas nodeva uzskatāma
par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iz-
soles noteikumos norādītajā bankas kontā.

12.  Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens
pretendents, nekustamais īpašums tiks pārdots vienīga-
jam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacī-
to cenu.

13. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bez-
skaidras naudas pārskaitījumu Aknīstes novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” ban-
kas kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods
UNLALV2X. 

14. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda)
tiek uzskatīta par nekustamā īpašuma pirkuma maksu. 

15. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta ne-
kustamā īpašuma pirkuma maksā. 

16. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalī-
ties izsolē, var pieteikties Aknīstes novada pašvaldībā līdz
2021.gada 7.maijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30. 

17. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai pie-
dalītos izsolē, nekustamā īpašuma pirkšanai jāiesniedz
Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti: 

17.1. Fiziskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- jāuzrāda pase;
- dokuments par drošības naudas iemaksu; 
- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu. 
17.2. Juridiskām personām: 
- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par

vēlēšanos iegādāties atsavināmo nekustamo īpašumu sa-
skaņā ar šiem izsoles noteikumiem; 

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks)
vai attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekusta-
mā īpašuma iegādi; 

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai iz-
raksts par pārvaldes institūciju amatpersonu) kompeten-
ces apjomu; 

- kvīts par drošības naudas samaksu; 
- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu; 
- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko

personu izsolē (uzrādot pasi). 
18. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas

atsavināšanas komisija var pieprasīt zvērināta revidenta
vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās perso-
nas gada pārskatu.

19. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībnie-
kam atpakaļ netiek atdoti.

20. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku
sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts slu-
dinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekš-
noteikumi.

21. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
 nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku

reģistrācijas termiņš; 
 nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie

dokumenti; 
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 rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpa-
šuma atsavināšanas izsoles noteikumiem.

22. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteiku-
mu eksemplārā izsoles dalībnieks ar savu parakstu pirms
izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles no-
teikumiem. 

23. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģis-
trācijas numuru. 

24. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekusta-
mo īpašumu. Uzziņas pa tālr. Kristaps 28717855.

25. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sā-
kumam izpaust jebkādas ziņas par reģistrētajiem izso-
les dalībniekiem. 

26. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles
sekretāram (protokolistam) reģistrācijas apliecību, uz ku-
ras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrā-
cijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecī-
bā ierakstītajam kārtas numuram. 

27. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli
ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, kuri reģistrēti no-
teiktajā kārtībā.

28. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no
vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs
izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedā-
vā pirkt vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola
izsoles nosacīto cenu. 

29. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalīb-
niekus apstiprināt gatavību piedalīties izsolē. 

30. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu
reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds solījums
ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolā-
mā objekta cenu par noteikto cenas pieauguma apmēru
EUR 50.00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo aug-
stāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes at-
kārto pēdējo nosolīto augstāko cenu un fiksē to ar āmu-
ra piesitienu.

31. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitie-
na objekts ir pārdots personai, kas nosolījusi pēdējo aug-
stāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vie-
nu un to pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalīb-
niekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis izsoles dalīb-
nieka reģistrācijas apliecību.

32. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē,
tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā norāda dalībnie-
ka:

32.1. juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas nu-
murs un nosolītā cena;

32.2. fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods
un nosolītā cena. 

33. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo
augstāko cenu, izsoles vietā nekavējoties ar savu parakstu
apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš
ir nosolījis. 

34. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet ne-
parakstās protokolā, uzskatāms par atteikušos no no-
solītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas ko-
misija ir tiesīga attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku
saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības maksa un
drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pē-
dējam pārsolītājam pircējam piedāvā atsavināmo ne-
kustamo īpašumu par pēdējo nosolīto augstāko cenu. 

35. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekus-
tamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu

izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu. 
36. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas da-

lībnieks, kurš nosolījis nekustamā īpašuma objektu, sa-
ņem rēķinu samaksas veikšanai.

37. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēg-
šanai. 

38. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izso-
les nosacīto cenu vai arī izsoles dalībnieks, kas nosolī-
jis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesnie-
dzis Mantas atsavināšanas komisijai bankas dokumen-
tus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, viņš zau-
dē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda attiecīgajam da-
lībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu iz-
soli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pir-
kšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks, kurš
solījis nākamo augstāko cenu. 

39. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles
gaitā, drošības nauda tiek atmaksāta nedēļas laikā pēc iz-
soles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.

40.  Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav iera-
dušies uz izsoli, drošības nauda un reģistrācijas nodeva ne-
tiek atmaksāta.

41. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par
konkrētu objektu, 7 dienu laikā kopš izsoles jāpārskaita
starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības nau-
du Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

42. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles
apstiprina Mantas atsavināšanas komisija. 

43. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome
nākamajā domes sēdē pēc tam, kad saņemts bankas do-
kuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto ne-
kustamo īpašumu.

44. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,
pēc iemaksas veikšanas atsakās parakstīt pirkuma līgumu,
kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles no-
teikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu.
Reģistrācijas nodeva un drošības nauda šādam dalīb-
niekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu iz-
soli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta
pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles dalībnieks,
kurš solījis nākamo augstāko cenu.

45. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods,
atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā nepildīšanu. Pirkuma
līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (sep-
tiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

46. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem
Aknīstes novada pašvaldības Mantas atsavināšanas ko-
misija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas dar-
bību iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu
laikā no izsoles dienas Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes no-
vadā, LV-5208.

47. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles no-
teikumiem un saņemt sīkāku informāciju par atsavināmo
nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas
ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2021.gada 29.marta
līdz 2021.gada 7.maijam darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00 un no
12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: Kristaps 28717855. 

48. Izsole notiks 2021.gada 11.maijā plkst. 13:00, Aknīstes
novada pašvaldībā, 2.stāvā, Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes
novadā, LV-5208.
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APSTIPRINĀTI
ar Aknīstes novada domes
24.03.2021. lēmumu Nr.85 

(prot.Nr.2, 16.#)

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI
Kārtība, kādā Aknīstes novada pašvaldība 

organizē nokavēta nekustama īpašuma 
nodokļa maksājuma piedziņu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
26.panta ceturto daļu, 

likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā Aknīstes novada pa-
švaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma piedziņu” (turpmāk - Noteikumi) nosaka no-
kavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, tostarp
laikā nenomaksātā nodokļa, soda naudas vai nokavējuma
naudas (turpmāk - nokavētais nekustamā īpašuma nodokļa
maksājums) piedziņas kārtību un organizāciju Aknīstes no-
vada pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība).

2. Noteikumi attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem par Aknīstes novada administratīvajā te-
ritorijā esošiem nekustamajiem īpašumiem, kurus admi-
nistrē pašvaldība.

3. Nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
administrēšanā tiek izmantota pašvaldības elektroniskā
nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēma,
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (tur-
pmāk - NINO), kā arī vienotā iedzīvotāju uzskaites sistē-
ma (turpmāk - Iedzīvotāju reģistrs).

4. Nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
parādus Aknīstes novadā administrē Aknīstes novada pa-
švaldības Nekustamo īpašumu speciālisti un piedziņu or-
ganizē Aknīstes novada pašvaldības juriskonsults, ievērojot
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par no-
dokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likuma
noteikumus.

II. Nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu administrēšana

5. Līdz katra gada 20.janvārim Grāmatvedība, pama-
tojoties uz NINO esošo informāciju, apkopo datus par no-
kavētajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un
sagatavo parādnieku sarakstu (turpmāk - parādnieku sa-
raksts).

6. Juriskonsults pārbauda:
6.1. informāciju par nokavētā nekustamā īpašuma no-

dokļa maksājuma maksātāja (turpmāk - parādnieks) īpa-
šuma vai valdījuma tiesībām uz nekustamo īpašumu - valsts
vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā vai valsts kadastra
reģistra sistēmā;

6.2. informāciju par parādnieka - fiziskās personas dek-
larēto dzīvesvietu - Iedzīvotāju reģistrā;

6.3. informāciju par parādnieku - juridisku personu -
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, atbilstoši atka-
lizmantotāja SIA Lursoft IT piedāvātajiem datiem;

6.4. informāciju par parādnieka maksātspēju - Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā Maksātnespējas
reģistrā vai, izmantojot atkalizmantotāja SIA Lursoft IT
piedāvātos datus.

7. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksājums tiek ka-
vēts vismaz sešus mēnešus no attiecīgā nodokļa maksājuma
termiņa iestāšanās dienas, juriskonsults sagatavo un no-
sūta parādniekam uz elektroniskā pasta adresi vai vien-
kārša pasta sūtījuma veidā uz tā deklarēto vai juridisko
adresi brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu iz-
pildi, kurā norāda:

7.1. parādnieka vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas
kodu (reģistrācijas numuru), deklarētās dzīvesvietas ad-
resi (juridisko adresi);

7.2. norādi, uz kuru administratīvo aktu tas attiecas, at-
sevišķi norādot maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas da-
tumu un numuru;

7.3. nekustamā īpašuma nodokļa objekta adresi un ka-
dastra numuru (apzīmējumu);

7.4. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
apmēru, atsevišķi norādot nenomaksātā nodokļa, soda nau-
das vai nokavējuma naudas apmēru;

7.5. ziņas par banku un bankas kontu, kurā ieskaitāms
nokavētais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums;

7.6. uzaicinājumu samaksāt nokavēto nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājumu labprātīgi, nosakot samaksas
termiņu 1 (vienu) mēnesi no šajā punktā noteiktā brīdi-
nājuma paziņošanas dienas;

7.7. norādi par administratīvā akta izpildi piespiedu kār-
tā, ja to neizpilda labprātīgi;

7.8. vispārēju informāciju par piedziņas darbībām, iz-
pildiestādi un piemērojamajiem piespiedu izpildes līdzekļiem
un parādnieka pienākumu segt lēmuma piespiedu izpildes
izmaksas;

7.9. atzīmi "Dokuments sagatavots elektroniski un ir de-
rīgs bez paraksta".

8. Ja parādnieks neveic nokavētā nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu pilnā apmērā Noteikumu 7.6.punktā
norādītajā termiņā un normatīvajos aktos noteiktā kār-
tībā nav lūdzis sadalīt termiņos vai atlikt nokavētā no-
dokļa maksājumu samaksu, kā arī Noteikumu 7.punktā
norādītais brīdinājums ir stājies spēkā, juriskonsults, sa-
gatavo lēmuma projektu “Par nokavēto nekustamā īpa-
šuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā” ap-
stiprināšanai domes sēdē. Aknīstes novada pašvaldības
priekšsēdētāja paraksta lēmuma-izpildrīkojuma par no-
kavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā pro-
jektu, ko sagatavo uz novada pašvaldības veidlapas un,
kurā norāda:

8.1. parādnieka vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas
kodu (reģistrācijas numuru), deklarētās dzīvesvietas ad-
resi (juridisko adresi);

8.2. maksāšanas paziņojuma, brīdinājuma par admi-
nistratīvā akta piespiedu izpildi un lēmuma par nokavē-
to nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nosū-
tīšanas datumu un numuru;

8.3. norādi, kurš administratīvais akts izpildāms, atse-
višķi norādot datumu, kad izpildāmais administratīvais akts
un brīdinājums stājies spēkā;

8.4. nekustamā īpašuma nodokļa objekta adresi un ka-
dastra numuru (apzīmējumu);

8.5. piedzenamo summu un citus ar to saistītos izpildes
nosacījumus, atsevišķi norādot nenomaksātā nodokļa, soda
naudas vai nokavējuma naudas apmēru;

8.6. datumu, kad administratīvais akts kļuvis neap-
strīdams, vai tā darbība atjaunota, vai norādi uz tiesību
normu, saskaņā ar kuru, administratīvā akta izpilde pie-
ļaujama, pirms tas kļuvis neapstrīdams;

8.7. norādi, ka administratīvais akts nav izpildīts lab-
prātīgi;

8.8. vispārēju informāciju par sūdzības iesniegšanas
termiņu un kārtību.
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9. Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja, pa-
matojoties uz novada pašvaldības nolikumu, paraksta
Noteikumu 8.punktā norādīto dokumentu ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas.
Parakstītais lēmums-izpildrīkojums par nekustamā īpa-
šuma nodokļa parāda piedziņu tiek nodots izpildei zvē-
rinātam tiesu izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc tā parakstīšanas.

10. Juriskonsults lēmumu-izpildrīkojumu nosūta pa-
rādniekam ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc tā
parakstīšanas. Nekustamā īpašuma daļa veic atzīmi NINO
par lēmuma - izpildrīkojuma nodošanu izpildei, norādot
zvērinātu tiesu izpildītāju, kuram attiecīgais lēmums -
izpildrīkojums iesniegts.

11. Viens lēmuma-izpildrīkojuma eksemplārs glabā-
jas pie juriskonsulta - lietā par parādu piedziņu.
Juriskonsults iekārto parādu piedziņas lietu katram iz-
pildei nodotajam parādniekam.

12. Juriskonsults uz novada pašvaldības priekšsēdē-
tāja atsevišķa pilnvarojuma pamata pārstāv pašvaldību
tiesā, kā arī sniedz informāciju un paskaidrojumus tie-
sai parādu piedziņas lietās.

III. Rīcība ar mirušas personas nokavēto 
nekustama īpašuma nodokļa maksājumu

13. Ja, sagatavojot Noteikumu 5.punktā norādīto pa-
rādnieku sarakstu, tiek konstatēts, ka parādnieks ir mi-
ris, bet viņa tiesībās nav stājusies cita persona, tostarp
arī nekustamā īpašuma valdījumu nav ieguvusi cita per-
sona,  juriskonsults pārbauda oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” publicēto informāciju par izsludinātajām man-
tojuma atklāšanās lietām.

14. Ja tiek konstatēts, ka notārs normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā ir izsludinājis parādnieka mantojuma
atklāšanos, juriskonsults nekavējoties sagatavo un iesniedz
notāram kreditora pretenziju, kā arī normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā pieprasa informāciju par mantojuma lie-
tas statusu.

15. Ja, veicot Noteikumu 13.punktā noteikto pārbau-
di, netiek iegūtas ziņas par mirušā parādnieka manto-
juma atklāšanos, juriskonsults iekārto mirušā parādnieka
parāda piedziņas lietu un nekavējoties pieprasa no
Aknīstes novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas iz-
ziņu par miršanas reģistrāciju civilstāvokļa aktu reģis-
trā.

16. Noteikumu 14.punktā noteiktajā gadījumā juris-
konsults sagatavo un iesniedz notāram iesniegumu par
izsludināšanu, ietverot kreditora pretenziju, kam pie-
vienoti šādi dokumenti:

16.1. izdruka no valsts vienotās datorizētās zemes-
grāmatas par mirušā parādnieka īpašumiem;

16.2. mirušā parādnieka konta pārskats no NINO;
16.3. izziņa par miršanas reģistrāciju civilstāvokļa aktu

reģistrā.
17. Saņemot notariālo aktu grāmatas izraksta kopiju

un informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju, kuram no-
dots akts par mantojuma lietas izbeigšanu, juriskonsults
to pievieno iekārtotajai mirušā parādnieka parāda pie-
dziņas lietai.

18. Saņemot informāciju no zvērināta tiesu izpildītā-
ja par tiesībām, 15 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtī-
šanas lūgt nekustamā īpašuma novērtēšanu un izsoles
rīkošanu, iemaksājot viņa depozīta kontā drošības nau-
du zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā apmērā, juris-
konsults, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, in-
formē par saņemto informāciju domes priekšsēdētāju.

19.  Par tiesībām lūgt nekustamā īpašuma novērtēšanu
un izsoles rīkošanu, kā arī par drošības naudas samak-
su 10 (desmit) dienu laikā no Noteikumu 18.punktā mi-
nētās informācijas saņemšanas dienas, atbilstoši
Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.364
„Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bez-
mantinieku mantu”, lemj Aknīstes novada pašvaldības
priekšsēdētāja.

20. Ja Noteikumu 19.punktā noteiktajā termiņā tiek
nolemts lūgt nekustamā īpašuma novērtēšanu un izso-
les rīkošanu, Juriskonsults iesniedz novada pašvaldības
Grāmatvedībai iesniegumu par drošības naudas samaksu
zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā apmērā, iemaksā-
jot viņa depozīta kontā, kā arī ne vēlāk kā nākamajā die-
nā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūta zvērinātam tiesu
izpildītājam lūgumu rīkot nekustamā īpašuma izsoli.

21.  Juriskonsults ar Nekustamo īpašumu speciālistiem
organizē Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos
Nr.364 „Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību
ar bezmantinieku mantu” pašvaldībai noteikto darbību
veikšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavo do-
mes lēmumu projektus izskatīšanai Aknīstes novada do-
mes sēdēs.

22. Zvērināto tiesu izpildītāju un zvērināto notāru, ie-
priekš rakstveidā saskaņojot ar pašvaldības priekšsē-
dētāju, Juriskonsults brīvi izvēlas, ievērojot normatīvo
aktu noteikumus, kas noteic zvērinātu tiesu izpildītāju
un zvērinātu notāru izvēles kārtību.

IV. Citas ar nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu veicamās darbības

23. Ne retāk kā vienu reizi mēnesī juriskonsults pār-
bauda oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē-
to informāciju par izsludinātajām Aknīstes novada ad-
ministratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu izsolēm,
iegūto informāciju salīdzinot ar Noteikumu 5.punktā no-
rādīto parādnieku sarakstu.

24. Gadījumos, ja Noteikumu 21.punktā noteiktā kār-
tībā tiek iegūtas ziņas par nekustamā īpašuma, par
kuru tiek kavēti nodokļu maksājumi, atsavināšanu, ju-
riskonsults nekavējoties sagatavo un nosūtīta pazi-
ņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ie-
sniedz lēmumu - izpildrīkojumu par parāda piedziņu
izsoles organizētājam uz tā juridisko vai prakses vie-
tas adresi.

25. Ne retāk reizi mēnesī juriskonsults pārbauda
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā
Maksātnespējas reģistrā publicētos maksātnespējas re-
ģistra ierakstus, iegūto informāciju salīdzinot ar
Noteikumu 5.punktā norādīto parādnieku sarakstu.

26. Gadījumos, ja Noteikumu 23.punktā noteiktā kār-
tībā tiek iegūtas ziņas par parādnieka tiesiskās aizsar-
dzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības pro-
cesa vai maksātnespējas pasludināšanu vai citas ziņas
par parādnieka maksātspējas izmaiņām (tostarp pa-
rādnieka saistību dzēšanas plāna apstiprināšana, mak-
sātnespējas procesa izbeigšana, atlikušo parāda saistī-
bu dzēšana utt.), juriskonsults nekavējoties sagatavo un
nosūta kreditora prasījumu parādnieka maksātnespējas
procesa administratoram uz tā maksātnespējas reģistrā
norādīto prakses vietas adresi.

27. Juriskonsults organizē Maksātnespējas likumā vai
Civilprocesa likumā pašvaldībai noteikto darbību veik-
šanu, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavo domes
lēmumu projektus izskatīšanai Aknīstes novada domes
sēdēs.
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V. Noslēguma jautājumi

28. Parādniekam ir tiesības lūgt novada pašvaldību sa-
dalīt termiņos vai atlikt nokavētā nodokļu maksājuma
samaksu, ievērojot likuma „Par nodokļiem un nodevām”
noteikumus.

29. Pašvaldības priekšsēdētājs lemj par nokavētā no-
dokļu maksājuma samaksas sadalīšanu termiņos vai at-
likšanu, ja parādnieks ir iesniedzis Aknīstes novada pa-
švaldībā motivētu iesniegumu ne vēlāk kā mēnesi pēc mak-
sājuma termiņa iestāšanās, kā arī citos normatīvajos ak-
tos paredzētajos gadījumos, ievērojot likuma „Par no-
dokļiem un nodevām” un likuma „Par nekustamā īpašuma

nodokli” noteikumus un izvērtēšanas kritērijus.
Juriskonsults sagatavo vienošanās projektu par parāda
atmaksas termiņiem. Vienošanos paraksta parādnieks
no vienas puses un novada pašvaldības priekšsēdētājs no
otras puses.

30. Tiem nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu mak-
sājumu parādiem, kas izveidojušies pirms Noteikumu spē-
kā stāšanās un kuriem nav iestājies piespiedu izpildes ter-
miņa noilgums, līdz 2021.gada 31.decembrim tiek nosūtīts
brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi.

31. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas do-
mes sēdē.

Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Aprīlī turpināsies aktivitātes projektā „Veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes nova-
dā”nr.9.2.4.2/16/I/055. Atbilstoši valstī noteiktajiem pul-
cēšanās ierobežojumiem, tiek plānotas tiešsaistes nodar-
bības Zoom platformā. Aprīlī tiks uzākts 8 nodarbību cikls
apzinātībā. Nodarbības palīdzēs iepazīt šo terapijas veidu
emocionālās labjūtes pilnveidošanai. Tās vadīs sertificēts
speciālists no centra “Miervidi”. Pasākuma datums un pie-
ejas saite tiks publicēta savlaicīgi Aknīstes novada pa-
švaldības informatīvajos kanālos: pašvaldības mājaslapā
www.akniste.lv un sociālo mediju platformā www.face-
book.com/aknistesnovadapasvaldiba.

„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Aknīstes novadā”nr.9.2.4.2/16/I/055 projekta mērķis ir ra-
dīt pieejamu vidi novada iedzīvotājiem, veselības veicinā-

šanas un slimību profilakses pasākumiem, ar mērķi po-
pularizēt veselīgu dzīvesveidu un uzturu, veicināt projekta
mērķa grupu (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām,
ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrāt-
kilometru, bērni, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, trū-
cīgie, maznodrošinātie iedzīvotāji) iesaisti fiziskajās akti-
vitātēs, radīt fizisko aktivitāšu piedāvājuma dažādību, in-
formējot un iesaistot vietējai sabiedrībai aktuālās aktivi-
tātēs.

Projekta īstenošanas ilgums – 25.04.2017 – 31.12.2023.
Kopējās projekta izmaksas – EUR 57 347.00
Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finan-

siālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes no-
vada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinatore
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv

Aknīstes novadā turpinās Eiropas Reģionālās attīstības
fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrī-
bā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras at-
tīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekts
Nr. 9.3.1.1/18/I/013 „Dienas aprūpes centra un grupu dzī-
vokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
Aknīstes novadā”.

Turpinās būvniecības darbi Skolas ielā 9a, Aknīstē, at-
bilstoši iepirkuma rezultātiem „Dienas aprūpes centra un
grupu dzīvokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īste-
nošanai Aknīstes novadā” – veikti demontāžas darbi, ze-
mes darbi, darbi pie pamatiem un pamatnes, jumta pār-
seguma demontāža, kāpņu konkstrukciju darbi, kā arī dar-
bi pie sienām, ēku karkasu konstrukcijām, starpsienām un
pārsegumiem. Intenīvi turpinās iekšdarbi.

Otrajā projekta adresē: „Rītos”, Ancenē, Asares pagas-
tā atbilstoši iepirkuma rezultātiem „Būvprojekta izstrāde,
autoruzraudzība un būvdarbi “Dienas aprūpes centra un
grupu dzīvokļu izveide deinstitucionalizācijas plāna īste-
nošanai Aknīstes novadā” noris būvdarbi.

Aknīstes novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs ar
15 vietām un grupu dzīvokļi 16 personām ar garīga rak-
stura traucējumiem. Projekta galvenās darbības saistītas
ar ēkas pārbūvi, pielāgošanu mērķauditorijas prasībām,
teritorijas labiekārtošanu un vides pieejamības nodroši-
nāšanu. Skolas ielā 9a, Aknīstē tiks izveidots dienas ap-
rūpes centrs un grupu dzīvoklis 6 personām, savukārt
Ancenē, daudzdzīvokļu mājā „Rīti” – grupu dzīvoklis 10 per-
sonām.

Projekta realizācijas termiņš ir no 2019. gada 1. novembra
līdz 2021. gada 31.decembrim. Projekta kopējās un attie-
cināmās izmaksas ir 878 800.26 EUR, no tām 27.42 % 240
960.65 EUR ir atbalsta summa, no tās 26.18% 230 085.65
EUR ir ERAF finansējums, 1.24% 10 875 EUR valsts bu-
džeta dotācija pašvaldībām, 70,7 % 621 425.26 EUR pa-
švaldības līdzfinansējums, 1.87 % 16 414.35 EUR cits pub-
liskais finansējums.

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības finan-
siālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aknīstes no-
vada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms
par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta vadītāja
Aknīstes novada pašvaldības
Telpiskās attīstības plānotāja
Santa Šmite
Mob. tel. +37128612924
E-pasts: santa.smite@akniste.lv
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SĀKAS ATKRITUMU
SAVĀKŠANAS UN

LABIEKĀRTOŠANAS
TALKU

PIETEIKŠANA
Sākot ar šodienu, mēnesi pirms Lielās Talkas, kas

norisināsies 24. aprīlī, visiem talkotājiem ir iespēja
pieteikt savas talkas talkošanas tiešsaistes kartēs
Lielās Talkas mājas lapā  www.talkas.lv  sadaļā
“Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus dro-
šības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās Talkas
norises brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkoša-
nas vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un dro-
šā veidā vienotos Latvijas sakopšanā.

Talkas.lv mājaslapā visi talkotāji var gan apskatīties
“Piesārņoto vietu karti”, plānojot savus Lielās Talkas dar-
bus, gan arī pieteikt savas talkas. Ņemot vērā paaugsti-
nātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās dis-
tancēšanās aicinājumu, talkotāji aicināti lielāku uzsvaru
likt uz individuālo talkošanu, tāpēc ir pieejama arī īpašā
SOLO talkas karte, kur savu atkritumu savākšanas vie-
tu var atzīmēt tie, kuri dosies talkot vienatnē. Mājaslapā
atrodamas trīs interaktīvās Lielās Talkas kartes, kurās var
pieteikt savu labiekārtošanas vai atkritumu savākšanas
talku:

l “Lielās Talkas’21 karte” talkotāji aicināti pieteikt trīs
veidu talkas – atkritumu savākšanas talkas, labiekārto-
šanas talkas vai apvienotās talkas labiekārtošanas un at-
kritumu savākšanas talkas:  https://talkas.lv/liela-tal-
ka/pieteikt-talku/

l “Solo Talkas’21 karte” savas talkas ir aicināti pieteikt
tie, kuri vēlas doties dabā un talkot vienatnē, sakopt savu
apkārtni vai savu māju tuvumu. Tā ir iespēja individuā-
lajiem talkotājiem pievienoties plašajam Latvijas talkotāju
pulkam, lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas dar-
bos: https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/

(zināšanai: SOLO talkotājiem savāktie atkritumi jāno-
gādā oficiālajās talkošanas vietās, kuras atrodamas kopējā
talkošanas kartē)

l “Piesārņoto vietu karte” Latvijas iedzīvotājiem ir ie-
spēja atzīmēt īpaši piesārņotas vietas savos novados un re-
ģionos, tādā veidā norādot, kur sakopšanas darbi būtu īpa-
ši nepieciešami: https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/

Šogad Lielās talkas vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju –
katrs atsevišķi, bet visi kopā”, jo ikviens no mums var
dot savu artavu, lai Latvija kļūtu par zaļāko un tīrāko
valsti pasaulē. Jau šonedēļ vairākas pašvaldības ir sā-
kušas aicināt savus iedzīvotājus aktīvi pieteikt talkas
Lielās Talkas mājaslapā.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja, piebilst: “Ik
dienu saņemam atbalstu un pozitīvas atsauksmes gan no
pašvaldībām, gan iedzīvotājiem par to, ka esam tomēr
radījuši apstākļiem atbilstošus formātus un veidus, lai
cilvēki varētu arī šogad doties Lietajā Talkā. Manuprāt,

ir ļoti būtiski tieši tagad radīt cilvēkos šo saliedētības sa-
jūtu par to, ka lai gan katrs atsevišķi, mēs tomēr esam
visi kopā un darām kopīgu darbu ar vienotu mērķi. Mūsu
pašvaldību koordinatori jau aktīvi darbojas un sāk in-
formēt cilvēkus par talkošanas iespējām. Īpaši šajos sa-
režģītajos apstākļos redzu, ka Lielā Talka kļūst par sa-
biedrības saliedējošo aktivitāti. Tāpēc aicinu cilvēkus pie-
teikt savas talkošanas vietas kartēs, lai redzam, cik daudz
talkotāju šogad piedalās un kuras vietas Latvijā tiek sa-
koptas. Tāpat aicinu visus arī dalīties ar savām aktivi-
tātēm sociālajos tīklos, tādā veidā rosinot arī citus ie-
saistīties talkošanā.”

Šogad pirmie, kas pieteica savu talku bija, Mārupes no-
vada sporta entuziastu biedrības “Jaunmārupe skrien!” pār-
stāvji. Uģis Kronbergs un Atis Kļavis, biedrības val-
des locekļi, norāda: “Esam biedrība, kura apvieno skrie-
šanas un aktīvā dzīvesveida piekritējus. Šogad Lielās tal-
kas laikā Mārupes novadā organizējam atkritumu savāk-
šanas akciju, skrienot vai jebkurā citā aktīvā veidā pār-
vietojoties, ko moderni dēvē par plogingu. No 23.aprīļa līdz
25.aprīlim (ieskaitot) aicinām aktīvā dzīvesveida piekritējus
un visus kuriem ir svarīga vide kādā dzīvojam, veicot sa-
vas ikdienas pastaigas, nūjošanu vai skrējienus, savākt re-
dzamos atkritumus maisos un nogādāt tos uz atkritumu
savākšanas punktu – Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē (lau-
kums autobusu Nr.:10. un Nr.:55 galapunktā, pretim mū-
zikas un mākslas skolai). Ceram ar šo akciju aizsākt un
popularizēt ploginga idejas iedzīvināšanu un veikt šādas
aktivitātes arī turpmāk.”

Kā talkot COVID-19 laikā?
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu

vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaim-

niecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi
vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievē-
rojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.

Par Lielo talku: Lielā talka ir nevalstiska kustība
Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organi-
zē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sa-
biedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās
talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp
pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks
atbalsts tik augstā līmenī. 2019. gada augustā patronāžu
pārņēma jaunais Valsts prezidents Egils Levits. Par saviem
zaļajiem darbiem rakstiet arī mums talkas@talkas.lv un
projects@talkas.lv, vai arī dalieties ar tiem sociālajos tīk-
los, izmantojot tēmturus: #LielaTalka2021
#Espiederunakotnei #sakopsavusetu

Papildu informācijai:
Nikola Matjušenko

Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante
mob.26431149

e-pasts: nikola.matjusenko@onecom-latvia.com
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DARBU SĀCIS CVK
UZZIŅU TĀLRUNIS

PAR 5. JŪNIJA
PAŠVALDĪBU
VĒLĒŠANĀM

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību domes
vēlēšanu kārtību, no šodienas, 26. marta, līdz 6. jūnijam
darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tāl-
runis 67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00,
bet 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no
plkst.7.00 līdz 24.00. Uzziņu tālruņa operatori būs gata-
vi vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot savu
vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba lai-
kus, uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā
vēlēšanu apgabalā pieder nekustamais īpašums. Tāpat va-
rēs uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu no ārzemēm,
balsošanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, drošības
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un
iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jau-
tājumiem.

5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas norisināsies se-
šās valstspilsētās un 35 novados. Savukārt Rīgas pašval-
dībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas
vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vē-
lēšanām.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu ve-
cuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90
dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai ku-
riem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.
Vēlētājiem, kuri vēlas izmantot iespēju balsot vēlēšanu ap-
gabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, no 27.
marta līdz 27. maijam jāreģistrējas balsošanai šajā vēlē-
šanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tieš-
saistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā
vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēša-
nas iestādē.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji pirmo reizi varēs bal-
sot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsoša-
nas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas aplie-
cību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks
lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs. Savu vē-
lēšanu apgabalu vēlētāji var noskaidrot arī Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldese-pakalpojumā internetā .

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu die-
nā, 5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji va-
rēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

l pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
l ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
l piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pa-

švaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ār-
valstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm.
Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš - no 27. marta līdz
24. aprīlim. Pieteikties varēs Pilsonības un migrācijas lie-
tu pārvaldes e-pakalpojumā, 36 Latvijas Republikas vēst-
niecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot ofi-
ciālo elektronisko adresi.

Ja vēlētājam veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas no-
kļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikties balsošanai
savā atrašanās vietā.

Laura Zaharova

Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331
laura.zaharova@cvk.lv

AICINĀJUMS 
IZMANTOT ĢIMENES

PSIHOTERAPIJAS
KONSULTĀCIJAS

No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā pro-
jekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem
ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un var-
darbību ģimenē” ietvaros sāk nodrošināt ģimenēm ar bēr-
niem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas.
Ģimenes psihoterapijas konsultācijas notiks Latvijas

Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihote-
rapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā.
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Ģimenes psihoterapijas mērķis ir stiprināt ģimeni kā vie-
notu veselumu, palīdzot identificēt un mazināt problēmas,
kas traucē ģimenes sekmīgai funkcionēšanai. Ģimenes psi-
hoterapija rosina ģimenes locekļus mainīt neprasmīgas, sav-
starpēji noliedzošas attiecības ģimenē, veicina lielāku sav-
starpējo sapratni, iecietību un laipnību.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan
visai ģimenei vienlaicīgi, gan arī citādi - vecākam ar bēr-
nu, vecākiem bez bērniem, vairākiem ģimenes locekļiem
vienlaikus vai arī kā individuālās konsultācijas.
Jebkurā gadījumā – konsultācijas mērķis būs stiprināt
ģimeni kopumā, atklāt tajā līdz šim slēptos resursus, piln-
veidot un attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas
prasmes utt.

Projekta ietvaros nodrošinātās psihoterapeitiskās kon-
sultācijas būs ne īsākas par stundu un garākas par pus-
otru stundu, tās notiks vidēji reizi nedēļā. Katra ģime-
ne varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām (ko-
pējais stundu skaits vienas ģimenes konsultācijām ne-

drīkstēs pārsniegt desmit stundas), taču izņēmuma ga-
dījumos terapeitisko sesiju skaits varēs tikt palielināts.

Par iespējam pieteikties konsultācijai lūdzam skatīt pie-
likumā esošo “Iesniegumu”. Turpat atrodams arī projek-
tam piesaistīto psihoterapeitu saraksts, ar kuru var iepazīties
un izvēlēties sev piemērotāko speciālistu.

Psihoterapijas speciālisti pakalpojuma ietvaros neveic
atzinumu sagatavošanu tiesām, bāriņtiesām vai citām valsts
vai pašvaldību iestādēm.

Lai pieteiktos pakalpojumam:
l ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu

var nosūtīt uz e-pasta adresi konsultativaiscentrs@bti.gov.lv;
l vai arī parakstītus dokumentus pa pastu nosūtīt uz ad-

resi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Konsultatīvās

nodaļas vadītāju Ingu Gulbi, tālr. 26 808 563.
Iesniegums psihoterapijas konsultāciju saņemšanai at-

rodams http://www.akniste.lv/aicinajums-izmantot-gime-
nes-psihoterapijas-konsultacijas

Tikšanās tēmas:
·  Kā darbojas pensiju sistēma

Latvijas (pirmais, otrais un trešais lī-
menis);

· Kādi pensiju līmeņi Latvijā dar-
bojas, kā tie ietekmē prognozējamo pen-
sijas lielumu nākotnē;

· Kā gudri sekot līdzi savam pensi-
jas uzkrājumam, lai nodrošinātu sev
cienījamas vecumdienas un saņemtu
nodokļu atvieglojumus;

· Pensiju 2.līmeņa mantošana.
*Lai noskaidrotu sava pensiju 2.lī-

meņa uzkrājumu, semināra laikā būs
nepieciešama autorizācija portālā
www.latvija.lv. Autorizācija notiek ar
internetbankas starpniecību.

**Plānotais tikšanās laiks 30-45
min. Individuāla konsultācija.

LPSDA konsultants
Antra Dimante
info@lpsda.lv
tālr: +371 20397292

“LATVIJAS PENSIJU SISTĒMAS DALĪBNIEKU
ASOCIĀCIJA” PIEDĀVĀ BEZMAKSAS

SEMINĀRU/TIKŠANOS PAR 
“PENSIJU SISTĒMA LATVIJĀ”

EPVS ATKLĀTĀ STUNDA
UN DISKUSIJA AR EP

DEPUTĀTI D.MELBĀRDI

2021.gada 10.martā Aknīstes vidusskolas 9.klase pie-
dalījās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas programmas
ietvaros organizētajā atklātajā stundā “Lēmumu pieņem-
šana demokrātijā”, kuru vadīja vēstures, ģeogrāfijas un so-
ciālo zinību skolotāja Mārīte Pērkone. Atklātajā stundā pie-
dalījās Eiropas Parlamenta biroja Latvijā sabiedrisko at-
tiecību speciāliste Jolanta Bogustova. Mācību stundas lai-
kā tika modelēta demokrātisku lēmumu pieņemšana par

vietējai kopīgai būtisku būvprojektu. Jaunieši dalījās čet-
rās grupās un katrai bija savs darba uzdevums, kura re-
zultātā bija jāapspriež ierosinātā projekta realizācijas plu-
si un mīnusi, kā arī argumentēti jāaizstāv savas grupas
viedoklis. Izglītojamie iejutās novada deputātu lomā un pie-
ņēma lēmumu par projekta realizāciju, uzklausot visu gru-
pu ieteikumus. Izglītojamie guva pieredzi par aktīvas līdz-
dalības nepieciešamību un izpratni par to, ka ir svarīgi ie-
saistīties lēmumu pieņemšanā demokrātijā, tādejādi uz-
labojot sabiedrības dzīves kvalitāti.

Tiešsaistes nodarbības otrajā daļā iesaistījās arī
Aknīstes vidusskolas 10. klases izglītojamie. Digitālās tik-
šanās laikā bija iespēja uzklausīt Eiropas Parlamenta de-
putāti, Kultūras un izglītības komitejas viceprezidenti Daci
Melbārdi (NA). Deputātes lekcijas tēma bija “Eiropas
Savienības politikas ietvars 2019.-2024.”. Tajā tika uzsvērtas
Eiropas Savienības galvenās prioritātes turpmākajiem ga-
diem. Deputāte stāstīja par savu darba saturu Eiropas
Parlamenta Kultūras un izglītības komitejā (CULT). Tika
aktualizēti jautājumi par Eiropas kultūras mantojumu, tū-
risma stratēģiju, cīņu ar dezinformāciju medijos, nākotnes
profesijām.

Izglītojamie bija sagatavojuši deputātei jautājumus par
jauniešiem interesējošām tēmām, kas ir saistītas ar Eiropas
Parlamenta darbu, īpaši Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Informāciju sagatavoja skolotāja Mārīte Pērkone
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ATTĀLINĀTĀ EKSKURSIJA LLU TF
ALTERNATĪVO DEGVIELU

ZINĀTNISKAJĀ LABORATORIJĀ

10.03. Aknīstes vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem un pe-
dagogiem bija iespēja doties virtuālā ekskursijā uz Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes Tehnisko fakultāti,
Spēkratu institūtu. Ekskursiju tiešsaistē vadīja profesors,
vadošais pētnieks un Aknīstes vidusskolas absolvents Dainis
Berjoza. Viņam tehniski un saturiski piepalīdzēja asociē-
tais profesors Vilnis Pīrs.

Nepilnās 2 stundās 45 Aknīstes vidusskolas “ekskursanti”
ceļoja pa Spēkratu institūta laboratorijām, apbrīnoja ar sa-
ules baterijām darbināmo- gulošo velosipēdu, robotu-ra-
vētāju, stendus, kuros veic zinātniskus eksperimentus un

pētījumus ar mašīnu motoru jaudām un dažādām degvie-
lām. t.sk. biodegvielu, kas satur virs 90% spirta, kuru šob-
rīd var tīri labi izmantot dezinfekcijai -Dainis Berjoza to
uzskatāmi arī demonstrēja.

Prieks, ka skolēni bija ieinteresēti, uzdeva sev intere-
sējošus jautājumus gan par iespēju studēt LLU TF, gan kar-
jeras iespējām pēc specialitātes iegūšanas, gan tik speci-
fiskus jautājums – vai iekšdedzes dzinējiem vispār ir nā-
kotne, vai turpmāk automobiļus darbinās tikai alternatī-
vā enerģija? Paldies Dainim Berjozam -atbildes tika snieg-
tas ļoti detalizētas, arī mūsu redzesloks tika būtiski pa-
plašināts.

Pēc šīs virtuālās ekskursijas skolēni sniedza atgrieze-
nisko saiti tiešsaistes aptaujā. 70% dalībnieki šo aktivitāti
novērtēja kā noderīgu un izzinošu; 52% skolēnu pēc šīs ek-
skursijas vēlētos studēt LLU, bet 18% no tiem tieši
Tehniskajā fakultātē. Dalībnieki atzina, ka virtuālā ek-
skursija bija lieliska un interesanta, uzzināja daudz jau-
na par modernajām tehnoloģijām lauksaimniecībā ( robo-
ti-ravētāji), LLU zinātnieku sasniegumiem alternatīvi dar-
bināmo automobiļu, velosipēdu u.c. pārvietošanās ierīču dar-
bināšanā ar saules baterijām, elektrību. Skolēni saka lie-
lu paldies un novēl izdošanos profesoram nākamajos pē-
tījumos un zinātniskajos atklājumos!

Direktores vietniece  IT jomā L.Mažeika

“ZoomGame”
2020. gada 11.martā Aknīstes vidusskolas žurnālistu pul-

ciņš organizēja online spēļu turnīru “ZoomGame”.
Turnīra ietvaros pulciņa dalībnieki bija sagatavojuši spē-
les un dažādas izklaidējošas aktivitātes. 

Projekta īstenošanai tika veikta aptauja par skolēnu in-
teresēm, kuras rezultātus apkopojot, radās ideja par šāda
pasākuma nepieciešamību. Ideja radās, lai starp skolēniem
un skolotājiem radītu brīvu atmosfēru un pozitīvas emo-
cijas. Tās realizācijai pirms “ZoomGame” norises pulciņš
veica labāko online spēļu atlasi, pamatojoties uz esošajiem
laika resursiem un dažādu vecumu interesēm. Lai iegūtu
pārliecību, pulciņa dalībnieki izvēlētās spēles izmēģināja
nodarbību laikā, kas deva drošu sajūtu, ka tās būs īstās.
Lai saglabātu kontaktu ar draugiem un radiem, ņemot vērā
esošos ierobežojumus, arī citiem iesakām kvalitatīvi pavadīt
laiku attālināti, spēlējot spēles. 

Izmantotās spēles turnīrā:  
https://skribbl.io/ 
https://spyfall.adrianocola.com/ 
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Attālinātajās mācībās šonedēļ sko-
lēni skatījās videomateriālus, iepazi-
na faktus un diskutēja par šo, mūsu
tautai tik nozīmīgo piemiņas dienu, kad
notika Latvijas iedzīvotāju masveida
deportācijas.

Tika izsūtīti cilvēki, kuru īpašumā
bija zeme un uzņēmumi, kuros algoja

darbiniekus, tos, kuriem bija nacio-
nālistiski uzskati un kuri bija Latvijā
pazīstamas personas - politiskās, mi-
litārās un kultūras jomu līderi pirms
PSRS okupācijas. Tika pārvietotas ne
tikai atsevišķas personas, bet veselas
ģimenes. Izsūtītie piespiedu kārtā tika
nodarbināti dažādos fiziski smagos dar-

bos un dzīvoja necilvēcīgos apstākļos,
kas bieži vien noveda līdz nāvei.

1.-12.klašu skolēni un pedagogi, ie-
spēju robežās, apmeklēja Aknīstes no-
vada un apkārtnes deportāciju un ko-
munistiskā genocīda upuru piemiņas
vietas, lai godinātu un pieminētu.

Elga Miķēna

Aknīstes vidusskolā.

Pieminot 1949.gada 25.marta deportāciju
un komunistiskā genocīda upurus

6.klases skolniece Sanija Lapiņa pie
Asares piemiņas akmens represijās cie-
tušajiem.

2.klases skolniece Katrīna Kalniete
pie Gārsenes piemiņas akmens repre-
sijās cietušajiem.

1.klases skolēns Jānis Brigaders pie
Aknīstes piemiņas akmens represijās
cietušajiem.

PII “Bitīte”

Laiks rit un pavasaris nu ir klāt. Pavisam drīz dabā mo-
dīsies taurenīši, kukainīši un arī bitītes, bet ,,bitītes” pirm-
sskolas izglītības iestādē nemaz nav devušās ziemas dusā
un ir čakli strādājušas visu mācību gadu. Lai arī esam no-
robežojušies no ārpasaules un nevienu iestādē neielaižam.
Bērnus sagaidām pie ārdurvīm un arī vakarā vecākiem at-
dodam tāpat, tomēr iekšienē dzīve norit spraigi. Kā jau ie-

rasts mācāmies, dziedam, dejojam, vingrojam, rotaļājamies,
svinam svētkus un darām visu, lai nejaukais covids mūsu
iestādi neapmeklētu. Žēl tikai, ka viss notiek katrai gru-
pai atsevišķi, jo kopīgi pasākumi nenotiek. Arī Latvijas
dzimšanas dienas pasākums, kurš vienmēr ir bijis kopīgs
visām grupām, šogad tika svinēts katrai grupai atsevišķi.
Lai arī bērni cītīgi gatavoja dāvanas, dziesmas un dejas
un svētki izvērsās sirsnīgi un jauki, tomēr pietrūka kopā
būšanas.  Jautri noritēja Ziemassvētku pasākumi, lai arī
bez vecākiem, bet bērniem bija iespēja priecāties dažā-
dās aktivitātes, tikties ar Ziemsvētku vecīti, saņemt dā-
vanas. No otras puses nebija lieki jāuztraucas vai pareizi
nodziedās un nesamisēsies dzejolīti skaitot, jo skatītāji
bija tikai paši bērni. 

Ziema šogad ir ,,parādījusi” savu raksturu, bet neska-
toties uz to, esam centušies uzturēties svaigā gaisā pēc ie-
spējas vairāk. Jautrā noskaņojumā, spraigās sporta akti-
vitātēs noritēja arī Ziemas sporta svētki, kurus organizē-
ja sporta skolotāja. Lai gan svētki notika visai iestādei kopā,
tomēr organizējāmies tā, lai katra grupiņa darbojās atse-
višķi. Tāpat ikdienā ārā notiek ne tikai sporta svētki, bet
arī nodarbības, kurās bērni pēta dabu, apgūst matemāti-
ku, eksperimentē un veic citus nozīmīgus darbus. Jau otro
gadu strādājam pēc jaunā izglītības modeļa, proti, īsteno-
jam uz kompetencēm balstītu mācību procesu. Vienkārši
sakot no akadēmiskām zināšanām esam pārgājuši vairāk
uz praktisko darbību. Tas gan nenozīmē, ka pilnībā netiek
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sniegtas akadēmiskās zināšanas, bet priekšroka tiek dota
procesam, kurā bērns pats nonāk pie sava secinājuma. Katru
mēnesi tiek izvēlēta tēma un atbilstoši tēmai – sasniedzamie
rezultāti, jeb tās ir tās prasmes, kuras ir jāapgūst mēne-
ša laikā. Piemēram, ja sasniedzamais rezultāts ir griezt ar
šķērēm taisnas līnijas, tas ko bērns griezīs, ir paša bērna
izvēle, jo viņa uzdevums ir iemācīties griezt taisnas līni-
jas. Ļoti interesants izvērtās Pasaku mēnesis, kura ietvaros
pie mums bija ,,ienākusi” pasaka. Sākot ar telpu nofor-
mējumu mūzikas zālē, masku gatavošanu, pasaku klau-
sīšanos, iestudēšanu, pārrunām par galveno varoņu rīcī-
bu, pasaku domāšanu, ilustrāciju krāsošanu un krāsu mā-
cīšanos, pat matemātiskām un celtniecības darbībām (jo
trīs sivēntiņiem bija nepieciešamas mājas), cienastu ga-
tavošanu un citām ļoti interesantām aktivitātēm, atbilstoši
katram vecumam. Tēmas noslēgumā bērni demonstrēja pa-
saku iestudējumus un, kā jau visos teātros pienākas, bija
sagatavotas arī ieejas biļetes. Tikai žēl, ka Covid apstāk-
ļos nebija skatītāju. Ceram, ka drīz šī situācija beigsies un
atkal varēsim strādāt normālā režīmā. No savas puses da-
rām visu, lai nejauko vīrusu ,,neielaistu” iestādē.
Pastiprināti notiek veikta telpu uzkopšana un dezinfekcija,
vēdinātas telpas, no grupām ir izņemtas mīkstās rotaļlie-
tas, bet pārējās rotaļlietas tiek regulāri mazgātas. Katru
dienu bērniem tiek mērīta temperatūra un sekojam, lai tiek
ievērota personīgā higiēna. Visi iestādes darbinieki katru
nedēļu nodod siekalu testus. Cenšamies ievērot visus val-
dības noteikumus, kuri nemitīgi mainās, tādēļ, cienījamie
vecāki, esiet saprotoši un centieties respektēt mūsu pra-
sības. Liels paldies tiem vecākiem, kuri ievēro mūsu lūgumus
un prasības. Patreiz ir ļoti grūts laiks visiem, bet kopīgiem

spēkiem un cerīgu skatu nākotnē, ievērojot skarbos no-
teikumus, gan uzvarēsim cīņā ar nelūgto viesi! Lai visiem
jums možs noskaņojums, stipra veselība!

Aknīstes novada pašvaldības PII Bitīte metodiķe
Sandra Plikša

Aknīstes novads – triju valstu aviācijas 
pionieru dzimtene (III)

Pēteris Kristapa (krievvalodīga-
jā tradīcijā  – Hristofora) dēls
Mežaraups (02.04.1895.–09.09.1931.),
vēlāk – Mežeraups (dienesta aprak-
stā un tradicionāli PSRS) vai
Mežraups [Edvīna Brūveļa grāmatā,
pamatojoties uz citu arhīva dokumentu

(1)], cēlies no Aknīstes novada, ir viens
no Padomju Savienības aviācijas di-
binātājiem. Pēteris Mežaraups bijis
PSRS Nopelniem bagātais lidotājs, ap-
balvots ar trim Sarkanā Karoga orde-
ņiem, uz uzšuvēm nēsājis 3 rombus, kas
šodien līdzvērtīgi ģenerālleitnanta
pakāpei.

Pēteris piedzima 1895. gada 2. ap-
rīlī Kauņas guberņas Aknīstes pagasta
“Mežaraupos” (māja saglabājusies un
apdzīvota). Ģimenē bija trīs dēli (ve-
cākais – Mārtiņš, vidējais – Pēteris, jau-
nākais – Jānis). Kā 1970. gadā rakstīja
vecākais brālis (4), Pēteris mācījās
Aknīstes krievvalodīgajā pagastskolā
(cara valdība tolaik aizliedza mācības
latviešu valodā). Vecāki bija zemnie-
ki, tēvs slimīgs, tāpēc ģimene dzīvoja
trūcīgi un Mārtiņam un Pēterim jau
bērnībā bija jāstrādā visi smagie dar-
bi saimniecībā. Pēteris jau 8 gadu ve-
cumā ganīja lopus. Tolaik bija ierasts,
ka visus sādžas lopus ganīja kopā.
Pēteris aizrāvās ar tehniku un atšķi-
rībā no pārējiem bērniem laiku ganos
pavadījis, mēģinot meistarot no koka
dažādus mehānismus, kurus bija re-
dzējis.

1907. gadā nomira zēnu māte, ne-
daudz vēlāk – tēvs. Pēc vecāku nāves
rūpes par bāreņiem un saimniecību uz-

ņēmās pagasta valdes ieceltie aizbildņi.
Jaunāko brāli Jāni audzināšanā pie-
ņēma kaimiņi  – zemnieka Franča
Laimiņa ģimene (8). Starp aizbildņiem
bija arī zēnu mātesbrālis Mārtiņš Riškis
(4). Viņš dzīvoja Jēkabpilī un uzņēmās
rūpes par bāreņu audzināšanu – vie-
nu iekārtoja mūzikas instrumentu fab-
rikā Jēkabpilī, vecākais brālis Mārtiņš
esot sācis strādāt Kandavā desu dar-
bnīcā, kur vēlāk ieradies arī Pēteris,
strādājis un mācījies amatu. Pēteris
kļuva par atslēdznieka mācekli
Dubultos, kur strādāja līdz Pirmā pa-
saules kara sākumam, vakaros ejot
amatnieku kursos. 1915. gada oktob-
rī 20 gadu vecumā Pēteris tika iesaukts
dienestā cara armijā, dienēja
5. Zemgales latviešu strēlnieku pulkā.
1916. gadā viņš saslima un ārstējās
slimnīcā Rīgā, bet pēc izveseļošanās
tika pārcelts dienēt aviācijas daļā, jo
kara laikā sākās strauja kara aviāci-
jas attīstība un aviovienībām bija ne-
pieciešami kvalificēti atslēdznieki.

Padomju armijas centrālajā valsts
arhīvā (2) ir šādas ziņas par latviešu
padomju lidotāju Mežeraupu Pjotru
Hristoforoviču: dzimis 1895. gadā, lat-
vietis, no zemniekiem, beidzis pilsētas
skolu un amatniecības kursus. Dzimtā
valoda – latviešu, citas valodas, ko pār-
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valda, – vācu (var tulkot). Precējies, sieva – Jeļena Kirilovna
Mežeraupe, dzimusi 1902. gada 3. aprīlī. Mežeraups (tad
vēl – Mežaraups) cara armijā dienēja no 1915. gada oktobra
līdz Februāra revolūcijai, pēdējā dienesta pakāpe – unte-
roficieris (apakšvirsnieks). Vissavienības komunistiskās (boļ-
ševiku) partijas biedrs no 1917. gada līdz 1921. gadam, iz-
stājies pēc paša vēlēšanās.

No 1917. gada februāra līdz oktobrim viņš bija zaldātu
aģitācijas komitejas loceklis, iestājoties par Kerenska (pa-
gaidu valdības) gāšanu. Oktobra apvērsumu (revolūciju)
viņš sagaidīja Maskavā un Centrālā aviācijas parka kau-
jas vienības sastāvā piedalījās viesnīcas “Metropole” ie-
ņemšanā. Strādnieku un zemnieku sarkanās armijas (SZSA)
sastāvā Pēteris Mežaraups bija:

– no 1918. gada februāra – 12. aviācijas diviziona mo-
torists [avioatslēdznieks];

– no 1918. gada jūlija – Smoļenskas aviācijas grupas mo-
torists;

– no 1918. gada 15. novembra – Smoļenskas aviācijas
grupas 1. vienības kara komisārs;

– no 1918. gada 24. decembra – 8. armijas aviācijas un
gaisa lidošanas kara komisārs [ar šo beidza savu politis-
ko darbību (1)];

– no 1919. gada 9. marta – Jegorovskas aviācijas sko-
las kursants – lidotājs;

– no 1919. gada 6. septembra – 13. Kazaņas aviācijas vie-
nības lidotājs;

– no 1919. gada 17. oktobra – 13. Kazaņas aviācijas vie-
nības komandieris;

– no 1921. gada 6. novembra – 5. aviācijas vienības ko-
mandieris;

– no 1922. gada 14. septembra – 6. atsevišķās aviācijas
vienības komandieris;

– no 1923. gada 25. jūnija – 2. iznīcinātāju vienības ko-
mandieris;

– no 1923. gada 12. augusta – Turkestānas frontes Gaisa
kara spēku komandieris;

– no 1924. gada 27. septembra – ilgstošā atvaļinājumā
[oktobrī veica pārlidojumu uz      Kabulu];

– no 1925. gada 1. novembra – SZSA Galvenās pārval-
des rīcībā;

– no 1926. gada 1. janvāra – SZSA Revolucionāro gaisa
spēku Zinātniskā izmēģinājuma aerodroma komandiera pa-
līgs;

– no 1926. gada 28. septembra – SZSA M. Frunzes vār-
dā nosauktās Kara akadēmijas Augstākā komandējošā sa-
stāva kursu klausītājs;

– no 1927. gada 1. aprīļa – Ļeņingradas kara apgabala
Gaisa kara spēku komandieris;

– no 1930. gada 10. oktobra – SZSA Gaisa kara spēku
inspektors.

Apbalvots ar trim Sarkanā Karoga ordeņiem (1921. gadā
par kaujas nopelniem Krimā, 1924. gadā par kaujas no-
pelniem Turkestānas frontē un 1924. gadā par 1924. gada
pārlidojumu Maskava – Kabula), Horezmas Republikas
Sarkanā Karoga ordeni (1924), Horezmas Republikas 2. un
3.  pakāpes Sarkanās Zvaigznes ordeņiem (1924; 1926),
Afganistānas ordeni “Par nopelniem” (1924).

Vēlētie amati
Ievēlēts par 2. Latviešu strēlnieku kongresa delegātu,

12. armijas aviācijas daļu izpildkomitejas locekli, 8. armijas
sakaru komisāru, Latviešu Sarkanās armijas organizāci-
jas komitejas priekšsēdētāja biedru, Maskavas aviācijas dar-
binieku konferences delegātu, 2. Vissavienības aviatoru kon-
gresa delegātu, Smoļenskas aviācijas grupas Strādnieku
un zemnieku (boļševiku) partijas līdzjutēju šūniņas orga-
nizatoru, šīs pašas šūniņas priekšsēdētāju, 1. Smoļenskas
aviācijas grupas 1. vienības komisāru, 8. armijas aviāci-
jas un gaisa satiksmes kara komisāru, Harkovas pilsētas

padomes locekli, Vidusāzijas Republikas Gaisa flotes drau-
gu biedrības Prezidija locekli un zinātniski tehniskās sek-
cijas priekšsēdētāju.

Kā raksta Edvīns Brūvelis (1), “Kad 1919. gadā Pēteris
Mežraups pabeidza Jegorovskas aviācija skolu, viņu ieskaitīja
par pilotu 13. armijas 213. Kazaņas aviācijas nodaļā. Drīz
viņš kļuva par šīs nodaļas komandieri un piedalījās kau-
jās pie Kazaņas un vēlāk pie Perekopa pārejas Krimā [pret
ģenerāļa Deņikina baltgvardu armiju no 1919. gada no-
vembra līdz 1920. gada janvārim]. Tolaik 13. armijas ko-
mandieris bija latvietis R. Eidemanis. Par sekmīgiem li-
dojumiem balto armijas aizmugurē Mežraups saņēma savu
pirmo apbalvojumu  – Sarkanā Karoga ordeni [no
1920. gada aprīļa kaujas notika pret ģenerāļa Vrangeļa balt-
gvardu armiju un anarhista batjkas Mahno vienībām
Perekopa nocietinājumos].

1921. gada novembrī Mežraups kļuva par 5. avionoda-
ļas komandieri [avionodaļa tiek pārsviesta uz Ziemeļu fron-
ti un decembrī piedalās kaujās pret baltsomiem Karēlijas
frontē].

1923. gada augustā viņu norīkoja par Turkestānas gai-
sa spēku frontes komandieri. 1924. gada 19. martā notika
cīņas pie Buhāras un Hivas pilsētām. Mežraups lidoja pie-
cu lidmašīnu sastāvā. Viņi bombardēja pretinieku spēkus
un uzbruka tiem ar ložmetēju uguni zemos lidojumos. Kopā
ar viņu cīnījās latviešu lidotāji Ilziņš, Lapsa, Jānis Buobs,
Andrejs Lūsis. Tur Mežraups nopelnīja otro Sarkanā Karoga
ordeni (to saņēma arī latvietis Buobs) un arī jaundibinā-
to Horezmas Tautas Republikas un Buhāras Tautas
Republikas ordeņus – pēc Pilsoņu kara beigām tur bija no-
dibinājusies padomju vara. Tas bija noticis ne jau bez lat-
viešu padomju lidotāju nopelniem” (1).

1924.gada marts – aprīlis. Hiva. P.Mežaraups – 
otrais no labās puses.

Foto no Aknīstes novadpētniecības muzeja materiāliem.

Pēteris Mežeraups bijis ne tikai ievērojams militārais
aviators, kas ilgstoši piedalījies kaujās, bet pēc Pilsoņu kara
veicis arī tam laikam nozīmīgus aviācijas pārlidojumus –
kā daudzi aviācijas pionieri tajos gados.

Pēc Krievijas Pilsoņu kara 1924. gadā Mežeraups sāka
strādāt par lidotāju izmēģinātāju Maskavas Zinātniski ek-
sperimentālajā lidlaukā. 1924. gada oktobrī Padomju val-
dība Mežeraupam uzticēja nogādāt uz Kabulu vairākas R-
1 (angļu DH-9 kopijas) lidmašīnas, kuras Afganistānas val-
dība bija nopirkusi no PSRS. [Afganistāna bija pirmā valsts,
kas atzina Padomju Krieviju. Jau 1919.  gada rudenī
Maskavā ieradās neatkarīgās Afganistānas pirmā diplo-
mātiskā misija. Afganistāna 1921. gada 28. martā atzina
jauno valsti, un ar to tika noslēgti savstarpējās draudzī-
bas un ekonomiskās sadarbības līgumi. Tajā pašā gadā
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Padomju Krievija uzdāvināja Afganistānai divus aeroplā-
nus, kuri izjauktā veidā tika nogādāti Kabulā ar ziloņiem.]
Kabulā 1924. gadā jau bija izbūvēts aerodroms. Mežeraups
ar saviem biedriem pārlidoja Afganistānas lidmašīnas uz
Kabulu. Lidmašīnas lidoja pa maršrutu Taškenta  –
Termeza – Kabula. Maršruta garums bija 1390 kilomet-
ru, turklāt bija jāpārlido augsts kalnu masīvs, tuksneši un
lidojuma laikā kalnos jau bija ziema. Tā bija vēl neredzē-
ta varonība – ar divplākšņiem pārlidot Hindukuša kalnus,
vietām 6000 līdz 8000 metrus augstus, orientējoties tikai
pēc kompasa.

Pats Pēteris Mežeraups apraksta atmiņas par šo noti-
kumu (7): “Hindukuša virsotnes sasniedz vairāk nekā
6000 metru augstumu. Par stratosfēru zinājām tikai to, ka
kalnos plosās sniega vētras. Paņēmām benzīnu 900 km ga-
rajam ceļam [no Termezas uz Kabulu] un izlidojām. Līdz
Tamkurgānai lidojām virs klejojošām smiltīm, smilšu vēt-
ras dēļ zemi gandrīz neredzējām. Tālāk līdz Hatbahai li-
dojām caur aizām, pāri kalniem. Pats bīstamākais posms
bija Hatabaha – Čerikafa. Apakšā asi, klinšaini, ar snie-
gu klāti kalni. Piespiedu nolaišanās gadījumā draudēja ne-
novēršama bojāeja. Pirmā lielā “atpūta” bija Karakutajā
(“Melnajā pārejā”) 3800 m augstumā. 400 m augstumā pār-
lidojām Dondotihu (“Izsist zobus”), kur nemitīgi plosās vēji.
Pārlidojot Arnabadu, 3900 metru augstumā pagriezāmies
uz austrumiem, kur sākās pats grūtākais ceļa posms. Lidojām
starp vertikāliem, 4500 m augstiem kalniem, kur nebija ne-
kādu orientēšanās punktu. Tikai 55 km pirms Kabulas, pār-
lidojot Čerikovu un sasniedzot apdzīvotu ieleju, varējām sākt
orientēties. (..) Mūs sagaidīja ārkārtīgi sirsnīgi, īpaši vēl
tāpēc, ka bijām izlidojuši dienu vēlāk, nekā bija paredzēts,
un angļi un vācieši jau bija paguvuši paziņot, ka mēs visi
esot gājuši bojā. Pēc viņu domām, tāds lidojums nemaz ne-
esot iespējams. Pirms atgriešanās Dzimtenē mums pasniedza
Goda rakstus un ordeņus “Par nopelniem” [Afganistānas
augstākais ordenis par militāriem nopelniem].

1924.gada rudens. 4.atsevišķā aviovienība ar
Afganistānai paredzētajām lidmašīnām Termezā pirms

izlidošanas uz Kabulu. 
Foto no Aknīstes ovadpētniecības muzeja materiāliem.

Laikraksts “Izvestija” (7) 1924. gada 5. oktobrī ziņoja,
ka Afganistānas galvaspilsētā ieradušies padomju lidotā-
ji un virs Kabulas notikuši parauglidojumi, kurus vērojis
PSRS pilnvarotais pārstāvis, afgāņu ministri un ierēdņi,
turku un vācu diplomāti.

Par pārlidojumu Maskava – Termeza – Kabula, parā-
dīto vīrišķību un meistarību ar PSRS Revolucionārās kara
padomes pavēli visi pārlidojuma dalībnieki tika apbalvo-
ti ar Sarkanā Karoga ordeņiem. Lidojumu vadīja
Mežeraups un Slavins, lidoja arī Gape, Jēkabsons, Garaņins,
Zaļeskis, Akvators un Svešņikovs. Piloti nodeva
Afganistānai sešas lidmašīnas.

1926. gada 20. februārī (1) Mežraupu paaugstināja ama-
tā un iecēla par zinātniski eksperimentālā lidlauka priekš-
nieka vietnieku, kur viņam bija jāveic organizatoriskais
darbs. Tomēr lidošana viņu saistīja vairāk, un 19. jūlijā
Mežraups veica jaunu tālo pārlidojumu Maskava  –
Harkova  – Sevastopole  – Ankara. Maršruta garums  –
1940 kilometru (vienā virzienā). Tas bija pirmais padom-
ju lidotāju pārlidojums pāri Melnajai jūrai sarežģītos me-
teoroloģiskajos apstākļos. 

Savukārt citā publikācijā (6) minēts, ka 1926. gada jū-
lijā Mežeraups PSRS samontētā lidmašīnā P-1 M-5C kopā
ar mehāniķi Golovanovu un laikraksta “Pravda” kores-
pondentu, žurnālistu Mihailu Koļcovu tāllidojumā no
Maskavas uz Ankaru Turcijā pirmo reizi PSRS pārlidoja
Melno jūru turp un atpakaļ. Trases kopgarums bija 4400 ki-
lometru.

Kopumā P. Mežeraups saņēmis 3 Sarkanā Karoga or-
deņus, kas tajos laikos bija lielāks retums nekā pēc t.s. Lielā
tēvijas kara divkāršs Padomju Savienības varoņa tituls.

Piepildījis savu mūža sapni (lidot, kļūt par lidotāju),
Pēteris Mežaraups (Mežeraups), strādājot par Gaisa kara
spēku inspektoru, 1931. gadā 9. septembrī 36 gadu vecu-
mā, pildot dienesta pienākumus, gāja bojā aviācijas ka-
tastrofā pie Brjanskas pilsētas, netālu no dzelzceļa staci-
jas Jarcevo.

Aprakstos nav vienprātības par Pētera Mežeraupa pē-
dējā inspekcijas lidojuma pilotu. Saskaņā ar Edvīna Brūvela
rakstīto (1), “lidojums uz Brjansku tika veikts kopā ar Jēkaba
Alkšņa “gaisa krusttēvu” Levinu. Viņš bija mācījis lidot pašu
Jēkabu Alksni, taču šoreiz tas viņus neglāba. Lidojums no-
tika sarežģītos laika apstākļos, un katastrofā gāja bojā abi
pieredzējušie lidotāji. Tā aprāvās varonīgā latviešu pilo-
ta Mežraupa dzīve”.

Tomēr laikrakstā “Padomju Daugava” 1975. gadā pub-
licētajās atvaļinātā majora A. Vinogradova atmiņās (9)
par viņa trim tikšanās reizēm ar P. Mežeraupu minēts
cits P. Mežeraupa pēdējā lidojuma pilots. “1929. gadā,
kad vēl biju Kačinas avioskolas kursants, es daudzkārt
dzirdēju par ievērojamo kara lidotāju, Pilsoņu kara va-
roni Pēteri Mežeraupu, kurš par varonību un vīrišķību
bija apbalvots ar trim Sarkanā Karoga ordeņiem – tā lai-
ka augstākajiem valdības apbalvojumiem. Zināju, ka viņš
veicis pārlidojumu Maskava – Afganistāna. (..) Toreiz tā
bija liela varonība. (..) Stāstīja arī par viņa lidojumu no
Maskavas uz Ankāru sauszemes lidmašīnā R-1 pāri
Melnajai jūrai. (..) 

Otro reizi P. Mežeraupu redzēju Maskavā, centrālajā ae-
rodromā. Mūsu avioeskadriļai vajadzēja saņemt dažas R-
5 tipa lidmašīnas. Pirms katras lidmašīnas pieņemšanas
ar to vismaz 3 stundas nācās veikt pārbaudes lidojumu. Tajā

1924.gada rudens. Lidotāju grupa pirms izlidošanas uz
Afganistānu. Lejā ar ciparu 1 – P.Mežaraups. 

Foto no Aknīstes novadpētniecības muzeja materiāliem.
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apmākušajā rītā kopā ar lidotāju – novērotāju savu lid-
mašīnu uz starta līnijas aizturējām. Skatoties uz tuvojo-
šos lietus mākoni, nolēmām drusku pagaidīt. Pēc dažām
minūtēm pie starta līnijas piebrauca lidmašīna R-5. Priekšējā
kabīnē sēdēja lidotājs V.  Pisarenko, aizmugurējā  –
P. Mežeraups. V. Pisarenko, kā to prasa noteikumi, pirms
starta apskatīja skrejceļu, tad palielināja motora apgrie-
zienus, R-5 strauji ieskrējās, pacēlās gaisā un ātri pazuda
aiz horizonta. Nākamajā rītā uzzinājām par P. Mežeraupa
un V. Pisarenko bojāeju. Lidojot biezā miglā, lidmašīna bija
ietriekusies mežā.

Trešā tikšanās bija ļoti skumīga. Divi šķirsti ar bojāgājušo
lidotāju mirstīgajām atliekām bija novietoti vienā no N. Žu-
kovska Kara aviācijas akadēmijas zālēm. Goda sardzē stā-
vēja P. Mežeraupa draugi – kauju biedri, pilsoņu kara va-
roņi, kā arī akadēmijas klausītāji un Maskavas garnizo-
na lidotāji. No PSRS Revolucionārās kara padomes īsu runu
teica Strādnieku un zemnieku sarkanās armijas
Politpārvaldes priekšnieks J.  Gamarņiks, bet pēc tam
Strādnieku un zemnieku sarkanās armijas Gaisa kara spē-
ku priekšnieks J. Alksnis. Bija redzams, cik mokoši sāpī-
gi viņš pārdzīvo šo smago zaudējumu. J. Alksnis rakstu-
roja abu bojāgājušo ceļu aviācijā.

J. Alksnim P. Mežeraups bija ne tikai palīgs, bet arī pats
tuvākais draugs, V. Pisarenko vadībā J. Alksnis sāka sa-
vus pirmos mācību lidojumus. (..) Sēru mūzikas skaņas jo
skaudrāk izjutām tādēļ, ka bijām nejaušie aculiecinieki mūsu
zemes slavenā lidotāja P.  Mežeraupa un viņa palīga
V. Pisarenko pēdējā, traģiskā lidojuma startam.”

Vienīgā Latvijā publicētā informācija par P. Mežaraupu
pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas ir Edvīna
Brūveļa 2014. gadā izdotajā grāmatā “Latviešu lidotāji
zem svešiem karogiem” (1). Arī Krievijā lidotāja piemi-
ņa nav aizmirsta. Interneta vietnēs bijušas diskusijas par
viņa apbedījuma urnas saglabāšanu sakarā ar Maskavas
pilsētas apbūves izplešanos līdz Jaunajai Donas kapsē-
tai. [Līdz ar šo informāciju noskaidrojusies arī
P. Mežaraupa apbedījuma vieta, kuru centās atrast no-
vadnieki (sk. (5)]. Kaut kur glabājas arī P. Mežeraupa
atmiņu pieraksti.

“Urnas ar sarkano militāro pilotu P. K. Mežeraupa un
V. O. Pisarenko pelniem tika apglabātas Donas krema-
torijas bijušās galvenās ēkas centrālajā zālē (1. kolum-
bārijs, zāles labā siena, ja stāvat ar muguru pret ieeju).
Diemžēl laika gaitā Mežeraupa apbedīšana izrādījās aiz-
mirsta (acīmredzot viņam nebija neviena radinieka, un
tādas iestādes kā Padomju armijas muzejs neko nezināja
par piemiņas apbedījumiem Donas krematorijas telpās,
kurām daudzus gadus praktiski nebija piekļuves – tajā
nepārtraukti notika apbedīšanas ceremonijas). Pirms vai-
rākiem gadiem urnas stāvoklis izrādījās katastrofāls: uz-
raksti ne tikai nolietojās, bet pati urna pilnībā oksidē-
jās un sāka drupt. Pēc tam es vērsos pēc palīdzības pie
parlamenta deputāta Viktora Imantoviča Alkšņa
(Sarkanās armijas gaisa spēku priekšnieka komandie-
ris Jakova Alkšņa mazdēls), kurš nekavējoties reaģēja un
nodeva manu vēstuli Gaisa spēku virspavēlniekam. Ir veik-
ti pasākumi. Kā tiešam izrādījās, P. K. Mežeraupa ap-
bedījums nebija nekur reģistrēts un varēja pazust jebkurā
brīdī. Gaisa spēku saimnieciskā pārvalde pieņēma ap-
bedījumu savā bilancē. Mirstīgās atliekas tika uzmanī-
gi pārnestas uz jaunu urnu, un vecās fragmenti bija jā-
izmet, lai gan tai bija uzraksts “No PSRS Revolucionārās
militārās padomes”. Apbedījums tika sakārtots, lai gan
tas izskatās pārāk pieticīgs. Pēteris Mežeraups ir pelnī-
jis nozīmīgāku piemiņu. Interesanti atzīmēt, ka tuvējā
V. O. Pisarenko apbedījuma vieta ir ideālā kārtībā: pi-
lota radinieki joprojām dzīvo Maskavā.” (13)

Apbedījums 2007. gadā.        Apbedījums 2011. gadā. 

Maskavai augot, jau 2012. gadā parādījās diskusijas par
kolumbārijos esošo urnu pārapbedīšanu vai iznīcināšanu.
Citāts no foruma (12):

“Kolumbārijs atrodas kapsētā, Jaunā Donas kapsēta aiz
Donas klostera sienas tika dibināta pirms simt gadiem. Šī
teritorija kļuva par pilsētas centru tikai aptuveni 50. gadu
beigās Kā jūs domājat, kurš to glīti pārnēsās? Kurš ar to
sevi apgrūtinās, precizēs biogrāfijas?

Tuvinieki būs spiesti paši pārapbedīt urnas, un tie, ku-
riem nav palicis tuvinieku, piemēram, leģendārais sarka-
nais pilots, viens no nacionālās aviācijas dibinātājiem Pjotrs
Mežeraups (latvietis Pēteris Mežeraups), tiks apglabāti ko-
pīgā bedrē. Protams, tur tiks uzcelts kopīgs krusts un no-
kalpots lūgšanu dievkalpojums.

Starp citu, Berlīnē vecās nekropoles, kas tagad atrodas
pilsētas centrālajā daļā, netiek aizskartas.”

Iespējams, bojāeja aviācijas katastrofā pasargāja
Pēteri Mežaraupu no spīdzināšanām, sakropļošanas, pa-
zemojumiem čekas pagrabos dažus gadus vēlāk, kad sākās
Staļina organizētā latviešu iznīcināšana. Ievērojamo ka-
ravadoņu Roberta Eidemaņa un Jēkaba Alkšņa draugs, pats
izstājies no partijas – viņam nebūtu cerību palikt dzīvam
1936. un 1937. gada represijās, viņa pēdējā atdusas vieta
visdrīzāk būtu masu kaps Komunarkas vai Butovas poli-
gonā (kur atdusas arī brāļi Roberts un Rūdolfs Bancāni no
Asares pagasta, Maskavas latviešu teātra “Skatuve” aktieri).

Apraksti par ievērojamajiem aviācijas pionieriem no
Aknīstes novada ir veltīti Jonam Mikenam (1899–1988),
Jānim Teodoram Indānam (1895–1941), Pēterim
Mežaraupam (1895–1931). Sākumu sk. laikraksta
“Aknīstes Novada Vēstis” 2017. un 2018. gada februāra iz-
devumos.

Pēteris Mežaraups, viens no trijiem aviācijas pionieriem,
nākušiem no Aknīstes novada, bija vienīgais no viņiem, kurš
vairākus gadus tika piedalījies kaujas lidojumos, bija ie-
vērojams kara lidotājs. Ziņas par viņa dzīvi vāca Aknīstes
vidusskolas vēstures skolotājs Vilis Berliņš, pēc tam Aknīstes
vidusskolas vēstures (novadpētniecības) pulciņi vēstures
skolotājas (vēlāk – Aknīstes novadpētniecības muzeja va-
dītāja) Olgas Vabeļas vadībā. Fotogrāfiju pārfotografēša-
nu tolaik veica Jānis Kurklietis. Aknīstes novadpētniecī-
bas muzejā iespējams iepazīties ar kaujas lidojumu ap-
rakstiem.

Pateicība Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītājai
Līgai Jaujeniecei par atļauju iepazīties ar muzeja mate-
riāliem.

Sagatavoja Ilga Cālīte
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Fragmentu tulkojums no Aknīstes
novadpētniecības muzeja krājumos gla-
bātās grāmatas Jonas Mikėnas.
Gyvenimo skrydis (Jons Mikens.
Dzīves lidojums). Kauņa: Lietuvas
Tehnikas muzejs, 1994. Jona Mikena
(17.09.1899.–07.04.1988.) atmiņas iz-
došanai sagatavojis viņa dēls Aļģimants
Mikens (Algimantas Mikėnas ;
29.04.1929.–10.03.2006.; arhitekts un
gleznotājs).

“Skārdupju viensēta atradās piek-
tajā kilometrā aiz Aknīstes, braucot uz
Rīgu. Tas bija Daugavpils – Rīgas ceļš
ar daudziem krogiem. Viens no tiem at-
radās arī Skārdupju viensētā.
Saimniecības robežas austrumu pusē
veidoja Susējas upe, ziemeļos – grāvis,
kas šķīra Kauņas guberņu no
Kurzemes, un dienvidrietumos  –
mežs. Susējas upe tecēja no Subates
ezera cauri Aknīstei. Sens koka nams
stāvēja aiz dārza, kas auga pie ceļa. Tā
bija saimniecības parādes puse.
Saimniecības pagalms ar apkārtējām
ēkām atradās aiz mājas. Krogs stāvē-
ja pie paša ceļa. Tā cokols bija no lau-
kakmeņiem, bet sienas – apmestas ar
mālu. Pirmā pasaules kara laikā krogs
zaudēja jumtu, un tā drupas līdz
1975. gadam [kad tika veikta melio-
rācija] pavisam sabruka. Sendienās
krogs piederēja Rokišķu muižai. Mans

tēvs to kopā ar apkārtējo dārzu nopirka
1909.  gadā. Tajā laikā Susējas upe
Aknīstes pagastu dalīja divās daļās.
Kreiso pusi vairāk apdzīvoja lietuvie-
ši, bet labo – latvieši. Līdzīgi dalījās arī
Aknīstes miestiņš. Labajā upes pusē
stāvēja sinagoga un luterāņu baznīca.
Kreisajā pusē bija katoļu baznīca, sko-
la un pagasta valde. Pēc Lietuvas valsts
atjaunošanas 1918.  gadā kreisā
Aknīstes puse piederēja Rokišķu ap-
riņķim, bet labā – Ilūkstes apriņķim.
Tā bija līdz 1921. gadam. (..) Kā stās-
tīja sadalīšanas komisijas biedrs
A. Sabaļausks, latvieši kā kompensā-
ciju par Palangu saņēma Aknīstes pa-
gastu un vēl kādas zemes pie Bauskas.
Latviešiem tādējādi radās iespēja arī
Daugavas otrā pusē iegūt stratēģisku
ceļu Daugavpils – Rīga. No Aknīstes
pagasta tikai viens ciems – Baršiai –
palika Lietuvai.

Pirmos gadus, kurus pavadīju
Skārdupēs, atceros maz. Zeme šeit ne-
bija auglīga. Smiltis ar granti liecinā-
ja, ka kaut kad šeit auguši meži.
Stāstīja, ka vectēvs daudz koku tika iz-
gāzis, līdz zeme kļuva apstrādājama.
Pat vēlākos laikos gadījās upē vai pļa-
vās atrast laika gaitā nomelnējušus ozo-
lu stumbrus. Tuvākās kaimiņu saim-
niecības bija Lūkštininki vēl Kauņas
guberņā, bet Kurzemē aiz upes  –
Indriķēni un Romulāni.
Dienvidaustrumu pusē dzīvoja tāli ra-
dinieki, kurus saucām par
Aleksandriem. Aiz kroga viņiem bija
smēde. Latviešu saimniecības Kurzemē
pārsvarā bija lielas (80–100  ha).
Indriķēnu saimniecība piederēja
Pušbarniekam, kurš tobrīd dienēja
Kaspijas jūras tirdzniecības flotē par
kuģa kapteini. Reiz, īsu laiku pār-
braucis, pielūdzās mūsu tēvu pa-
saimniekot Indriķēnos. Tad visa mūsu

ģimene pārcēlās uz auglīgāko, 120 ha
lielo saimniecību. Tas bija 1902. gada
pavasarī. No Indriķēniem, kuri atra-
dās pie upes, Skārdupes izskatījās kā
uz kalna. Indriķēnos bija vējdzirnavas,
kas gan nedarbojās. To telpās dzīvoja
vairākas ģimenes. Viena no tām ga-
tavoja māla podus, ko apdedzināja āra
krāsnī. To visu atcerējos, kad sāku no-
darboties ar keramiku. (..)

1905.–1906. gadā sākās nemieri.
Kurzemes zemnieki aktīvi piedalījās ta-
jos notikumos. Toreiz, sākoties repre-
sijām, šur un tur tika dedzinātas sa-
imniecības. Atceros, kā kaimiņi aiz sila,
Bludži, atveda vairākas lādes ar ap-
ģērbu un paslēpa siena zārdos. Tēvs me-
dību šauteni pārnesa uz Skārdupi, jo
Kurzemes guberņā ieroču turēšana bija
aizliegta. Cik gadījās dzirdēt, Aknīstē
1905. gada kustība izpaudās tikai dzē-
rienu veikala (saukta “monopols”) ap-
laupīšanā* un krājumu izdalīšanā tiem
zemniekiem, kuri bija sabraukuši uz tir-
gu. 1906. gadā Indriķēnos vairākas rei-
zes ieradās žandarmi un kazaki, mek-
lējot revolucionārus. Sāka trakot
melnsimtnieki. Cilvēki, sapulcējušies
pretī apdzīvotajai vietai Apšerei
[Apserdei] pie Daugavpils – Rīgas liel-
ceļa, organizēja ar cirvjiem un izkap-
tīm kā sacelšanās laikā bruņotus pul-
ciņus, lai aizsargātos pret to pulkiem.
Vecāki katru trešdienu brauca uz tir-
gu Aknīstē. Palikām ar vecmāmiņu,
kura bija ļoti rāma rakstura, maz bā-
rās. Tieši otrādi, viņa mums izcepa īpa-
ši garšīgi pagatavotus kartupeļus. Sev
viņa sagrauzdēja, samala kafijas pu-
piņas un izvārīja kafiju. Šo ieradumu
viņa bija ieguvusi no krogā dzīvojošās
kalēja Šeidemanteļa ģimenes, kas, bū-
dama vācu izcelsmes, sevišķi vērtēja pu-
piņu kafiju. Tas bija mūsu un vecmā-
miņas noslēpums. (..)

Aknīstē pirms 100 gadiem



21

Aknīste svin 100! 

1907. gada sākumā uz Indriķēniem
atbrauca īpašnieks, jūras kapteinis
Pušbarnieks. Viņš tika cienīgi sagai-
dīts. Atceros, ka viņam par godu pat
tika uzcelti goda vārti no egļu zariem.
Viesodamies Pušbarnieks pateica, ka
nākošajā pavasarī saimniecību pār-
ņems viņa dēls. Nākamais saimnieks
ieradās vasaras sākumā ar ģimeni. Tas
bija gara auguma, patīkams cilvēks.
Vecāki runāja, ka viņš ir strādājis par
lokomotīves mašīnistu. Viņa sieva, dēls
un meita runāja tikai krieviski. Bērni
bija mūsu vienaudži, tāpēc sākās ko-
pīgas bērnu rotaļas. Mēs ar brāli Jozu**
runājām tikai lietuviski (bez tam pra-
tām arī latviski), bet caur tām rotaļām
iemācījāmies arī šo to krieviski.

Uzaudzis pilsētā, Indriķēnu tā lai-
ka saimnieks Pušbarnieks mīlēja ga-
tavot dažādas rotaļlietas, fotografēja, bet
saimniekošanas pieredzes viņam nebija.
Lai gan viņš lasīja lauksaimniecības li-
teratūru, saimniekošana neveicās.
Tāpēc 1912. gadā Indriķēnu saimniecību
pārdeva Masjulim no Panemunelio. (..)
Pie saimnieka [Pušbarnieka] vienu lai-
ku dzīvoja viņa brālis un māsa. Brālis
bija atvedis kinoaparatūru. Un tā
1908. gadā pirmo reizi gadījās redzēt ki-
nofilmu. Aparatūru uzstādīja istabā, pie
sienas – balts audums. (..)

1908. gada pavasarī mēs, visa ģi-
mene, atgriezāmies Skārdupēs. Šeit
mums, bērniem, viss izskatījās skais-
tāks: upes pusē bija redzami tāli, skais-
ti skati, uz dienvidiem no saimniecības
tumsa sens, varens mežs.

Tā paša 1908. gada pavasarī mums
bija sāpīgs pārdzīvojums  – nomira
mūsu vecmāmiņa. Bērēs pavadītāji uz
Aknīstes kapiem brauca vairāk nekā
100 pajūgos. Tik bagātīgu izvadīšanu
vairs nekad netiku pieredzējis.

Beidzoties vasarai, vecāki mūs ar
Jozu aizveda uz Aknīsti un iepazīsti-
nāja ar sākumskolas skolotāju Apsīti,
latviešu cilmes pedagogu no Liepājas.
Viņa sieva bija krieviete. Mācības arī
notika krievu valodā. Pirmajā mācību
gadā par parunāšanu lietuviešu vai lat-
viešu valodā sodīja, kā kauna zīmi uz-
karot kaklā koka medaļu ar aptuveni
20 cm diametru. Taču mācību gada no-
beigumā šis sods iznīka. Skolēnu vai-
rākums bija lietuvieši un latvieši, tā-
pat arī miestiņa žīdu bērni. Nesaskaņu
starp dažādu tautību bērniem nebija.
Lietuvieši un žīdi mācēja lietuviešu va-
lodu un latviešu valodu, bet latvieši lie-
tuviešu valodu ne visi mācēja. Līdzīgi
bija arī ar pieaugušajiem. Neraugoties
uz to, lietuvieši ar latviešiem biedro-
jās. Saradojās gan reti, laikam jau at-
šķirīgo reliģiju dēļ. 

Otrajā mācību gadā Aknīstes skolā
sāka pasniegt divi jauni skolotāji: lat-
vietis Peldigovičs un lietuvietis
Statkevičs. (…) No tā laika sestdienās
divas stundas bija veltītas lietuviešu
valodas mācībām. Mēs ar brāli lasīt un
rakstīt jau bijām iemācījušies mājās,
vēl neapmeklējot skolu.

1912. gadā skolā tika atzīmēta uz-
varas pār Napoleonu 100 gadu jubile-
ja. Skolēniem nācās deklamēt dzejoļus,
veltītus uzvaras piemiņai. (…)
Pasākumā piedalījās arī vecāki. (…)
Mans tēvs tāpat bija beidzis Aknīstes
skolu. Drukas aizlieguma gados viņš
pasūtīja poļu un krievu laikrakstus. Kā
viņš iemācījās poļu valodu, man nav zi-
nāms. Aknīstē poļu valodu lietoja tikai
muižā un mācītājmuižā. Ziemā mani
un Jozu izmitināja pie ērģelnieka vai
kurpnieka. Svētdienas pavadījām mā-
jās. Ja tēvs nevarēja pārvest, gājām
6 km kājām. Mūsu saimniecība bija pē-

dējā [tālākā] Kauņas guberņas
Novoaleksandrovskas [Zarasu] apriņ-
ķa robežās.

1914. gadā mēs ar brāli beidzām
Aknīstes skolu un gatavojāmies ie-
stāties Jakobštates četrgadīgajā sko-
lā [Jēkabpils proģimnāzijā], jo Rokišķos
tādas skolas nebija. Sagatavoties
mums palīdzēja Antans Čeičis no
Raupu ciema. Viņš tikko bija beidzis
minēto skolu un gatavojās iestāties
Dotnuvas lauksaimniecības skolā.

Rudenī sākās Pirmais pasaules karš.
(…) Uz Jakobštati ar brāli likt eksā-
menus braucām kopā divos vezumos.
(..) Skolā mani uzņēma trešajā klasē,
brāli – otrajā. (…) Dzīvojām visi pie šu-
vējas, koka namā netālu no baznīcas.
Saimniece mūs baroja ar vecāku at-
vestajiem produktiem. Jakobštates sko-
lā mācījās galvenokārt krievi.

1915. gadā, brīvlaikā, pietuvojās
fronte.”

[Tālāk grāmatā ietverts apraksts par
bēgļu gaitām, dzīvi, mācībām Krievijā,
atgriešanos mājās un turpmāko avia-
tora, keramiķa un tēlnieka dzīves ceļu.]

* Izdevumā “Mācītāju ziņojumi par
1905.  gada revolūciju” (O.  Nonāca
priekšvārds un sakārtojums. Rīga:
“Kultūras balss”, 1930. 169 lpp.) pa-
pildus monopola bodes izlaupīšanai
1905. gada augustā minēta Aknīstes
apvidū aiz atriebības pa logu nošauta
saimniece un viņas māte, kā arī kādā
lauku mājā uzieta slepena drukātava
(154.  lpp.). Atmiņas par 1905.  gadu
Aknīstē sk. arī Asares pagasta
Vēstures centra 2005. gada izdevumā
“Asares muiža 1905. g.”.

** Jozs Mikens (Juozas Mikėnas;
12.02.1901.–24.10.1964.; tēlnieks).

Sagatavoja Ilga Cālīte

100 gadu, kopš atkal pievie-
nošanās Latvijai! Kā mēs visi, no-
vada iedzīvotāji, varētu svinēt šos
skaistos svētkos? Mēs varam iz-
greznoties un izrotāties paši, va-
ram uzpost savu sētu, un tad, kopā
ar kaimiņu, sapost kopējo telpu pil-
sētā, ciemā, ceļmalā vai autobu-
sa pieturā - lai sirds gavilē!

Pavasaris ir pienācis ar saules siltumu, plaukstošiem pum-
puriem un gājputnu spārnu švīkstiem. Pavasaris diemžēl ir
pienācis arī ar atkritumu kalniem upju krastos, parkos un
grāvjos.

Aprīlis ikgadēji tiek pasludināts par tīrības mēnesi. Arī
2021. gadā tradīcijas nemainās. Aknīstes novada pašvaldī-
ba aicina to sagaidīt ar patīkamu noskaņojumu un darba prie-
ku! Tīrības mēneša noslēgums būs 24. aprīlī, kad visā Latvijā
norisināsies Lielā talka. Arī Aknīstes novada pašvaldība pie-
dalās šajā sabiedrības iesaistes kampaņā. Sekojiet līdzi in-
formācijai Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā un sociālo
mediju platformā www.facebook.com. Svinēsim kopā!
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Aktualitātes lauksaimniekiem
l Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 7.ap-

rīļa lauksaimnieki varēs pieteikties platību maksājumiem
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto
iesniegumu. Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus dar-
bam klātienē, nepieciešamo atbalstu dienests klientiem
sniegs pa tālruni. 

Ja lauksaimnieks jau aizpildījis informāciju Provizoriskajā
iesniegumā, tad šis iesniegums ir jāiesniedz EPS.

Svarīgi datumi 2021.gada sezonā:
1.aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēšanas pieteikumu

iesniegšana;
7.aprīlis – sākas pieteikšanās platību maksājumiem;
24.maijs (22.maijs sestdiena) – termiņš, līdz kuram jā-

piesakās platību maksājumiem;
15.jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību mak-

sājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā
par katru nokavēto darba dienu.

l Apstiprināti Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavo-
tie grozījumi noteikumos par valsts un ES atbalsta pie-
šķiršanu, nosakot, ka pārejas laikā 2021. un 2022. gadā uz-
ņemtās Agrovides saistības var pagarināt katru gadu, ne-
pārsniedzot viena gada termiņu. Lai atbalsta saņēmējs savu
saistību laikā paspētu apgūt nepieciešamās iemaņas, ir pre-
cizēts, ka līdz 2023. gada 30. maijam jābūt iegūtām: 16 stun-
du pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu ap-
saimniekošanā un 160 stundu bioloģiskās lauksaimniecī-
bas pamatiem. 

Aktivitātē “Rugāju lauks ziemas periodā” ik gadu var pa-
garināt saistību periodu (nepaplašinot uzņemtās saistības
vairāk kā par 20%). Neierobežoti uzņemties jaunas sais-
tības vai arī tās paplašināt var aktivitātēs: “Bioloģiskās

daudzveidības uzturēšana zālājos”, “Vidi saudzējošu me-
tožu pielietošana dārzkopībā”,  “Saudzējošas vides izvei-
de, audzējot augus nektāra ieguvei”,  “Bioloģiskā lauk-
saimniecība”.

l Pieņemti Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likumā:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam par 2020. un
2021. taksācijas gadu nepiemēro ierobežojumus, kas no-
teikti likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. pan-
ta 3.1 daļā un 11.1 panta 6.1 daļā.

2020. gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienotiem do-
kumentiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam no 2021.
gada 1. marta līdz 1. jūlijam. Nodokļa maksātājs vienota-
jā nodokļu kontā aprēķināto nodokļa summu iemaksā līdz
2021. gada 23. jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pār-
sniedz 640 euro, nodokļa maksātājs to var iemaksāt vie-
notajā nodokļu kontā trijos maksājumos — līdz 2021. gada
23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim —, iemaksājot
katru reizi trešo daļu no šīs summas.”;

l LLKC Jēkabpils KB sniedz atbalstu platībmaksāju-
mu pieteikumu iesniegšanai, iepriekš piezvanot.Birojs no
14.04.-11.05 rīko mācības par bioloģiskās lauksaimniecī-
bas praksi un metodēm. Noslēgumā tiek izsniegta aplie-
cība par profesionālās pilnveides izglītības programmas
“Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšanu. Nepieciešama ie-
priekšēja pieteikšanās, elektroniski: anita.putka@llkc.lv vai
t. 26511269

Plānotas mācības par zālāju biotopu apsaimniekošanu.

LLKC Jēkabpils KB uzņēmējdarbības konsultante
Anita Putka.

Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt vēlēšanu apgabalu 
uz pašvaldību, kurā pieder īpašums

01.04.2021.
Jau šobrīd un līdz 27. maijam vēlē-

tāji, kuri šā gada 5. jūnija pašvaldību
vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu apga-
balā, kurā viņiem pieder nekustamais
īpašums, var mainīt vēlēšanu apgabalu
un reģistrēties balsošanai šajā vēlēšanu
apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu ie-
spējams tiešsaistē Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un
maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldī-
bas dzīvesvietas deklarēšanas iestādē,
iesniedzot iesniegumu.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētā-
jiem pirmo reizi būs iespēja balsot jeb-
kurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī,
kā balsošanas dokumentu uzrādot vai
nu pasi vai personas apliecību. Līdz ar
to atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām
katram vēlētājam pa pastu uz dekla-
rētās dzīvesvietas adresi vairs netiks
sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vē-
lēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par
vēlēšanām no Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvaldes saņems tie vēlētā-

ji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elek-
troniskās adreses konts. 

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ik-
viens vēlētājs var noskaidrot Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”.
Savukārt savu vēlēšanu apgabalu ie-
spējams noskaidrot Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā
“Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai
pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu
tālruni 67049999. 

Pašvaldību vēlēšanās katras paš -
valdības administratīvā teritorija vei-
do atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021.
gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas no-
tiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās
administratīvajās teritorijās - sešās
valstspilsētās un 35 novados.
Piemēram, jaunveidojamais Dienvid -
kur zemes novads ir viens vēlēšanu ap-
gabals, un šī novada vēlētāji var bal-
sot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vē-
lēšanu apgabala robežās.

Tiesības piedalīties pašvaldību vē-
lēšanās ir Latvijas un Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18
gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzī-
vesvietā attiecīgās pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu)

vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu die-
nas (šā gada 7. martā) vai kuriem at-
tiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais
īpašums.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks paš -
valdību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs
no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji va-
rēs izmantot arī iespēju nobalsot ie-
priekš:

l pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00
līdz 20.00;

l ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00
līdz 16.00;

l piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00
līdz 20.00.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad ne-
notiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas
vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt
līdz 2025. gada vēlēšanām. 

Atgādinām, ka līdz 24.aprīlim vē-
lētāji ārvalstīs var arī izmantot iespēju
pieteikties balsošanai pa pastu. Vairāk
par šo iespēju www.cvk.lv.
Video: https://youtu.be/Uk87Q7CGGG4

Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331
laura.zaharova@cvk.lv
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Lauku atbalsta
dienests 

informē...
No 7.aprīļa var pieteikties platību maksājumiem

un marķētās dīzeļdegvielas iegādei. No šā gada 7.ap-
rīļa līdz 24.maijam (līdz 15.jūnijam ar atbalsta ap-
joma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavē-
to darbdienu) lauksaimnieki var pieteikties platību
maksājumiem, aizpildot Vienoto iesniegumu
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Atbalsts konsultāciju pakalpojumiem No 2021.gada
19.aprīļa līdz 2021.gada 19.maijam Lauku atbalsta
dienests (LAD) aicina saimniecības iesniegt pietei-
kumus pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu
izmantošanas veicināšanai”. Kopējais pieejamais fi-
nansējums ir 1 miljons eiro.

Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsul-
tāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, kli-
mata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma
vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju
uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un notu-
rību pret klimata pārmaiņām. Atbalsts paredzēts par
konsultācijām izaugsmes un konkurētspējas veici-
nāšanā, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu par
konsultāciju pakalpojuma saņemšanu, ja gala labuma
guvējs jeb konsultāciju saņēmējs  ir juridiska vai fi-
ziska persona, kura veic saimniecisko darbību lau-
ku apvidū lauksaimniecības nozarē, un kuras ap-
grozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000
eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro. Maksimālais at-
balsta apmērs saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmak-
sā  konsultāciju pakalpojumu sniedzējam. Konsultāciju
pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Latvijas lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs”. Par konsultāciju sa-
ņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz sadarbības lī-
gums ar konsultāciju sniedzēju uz termiņu, kas ne-
pārsniedz 2024.gada 31.martu.

Informācija par pasākumu, sadarbības līguma pa-
raugs un pieteikuma veidlapa ir pieejama LAD mā-
jaslapā. Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elek-
troniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām:
67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā no-
tiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības prog -
rammas ietvaros.
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Aknîstes novada domes iz de vums
Re dak ci ja: Lâsma Pran de telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts las ma. pran de@inbox.lv, mâjas la pas ad re se www.akniste.lv. 

Par skaitïu un fak tu pa reizîbu, kâ arî par slu dinâju mu tek stu at bild au tors. Pub licçtie ma te riâli ne vienmçr at spo guïo re dak ci jas vie dok li.
Pârpub licçðanas vai citçðanas gadîjumâ at sau ce ob ligâta. Ie spiests SI A „Lat ga les dru ka”. 

Mirklis, un jau ir par vēlu,
Neko vairs nevar mainīt.
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam
Nav nekādas nozīmes.

Pieminēsim Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:

Bite Valdis          16.03.1948     20.03.2021
Dambergs Uldis          16.09.1949    27.02.2021
Dolgilavičute Janīna          23.06.1953     31.03.2021
Ķiņķevskis Jānis          04.04.1938     27.02.2021
Plūme Jānis          14.06.1977     09.03.2021
Sipčenoks Pēteris          30.06.1940    17.03.2021
Šamota Dzintra Olita         22.04.1951     10.03.2021
Trofimovs Jevgēnijs          10.05.1958     01.03.2021

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!

Aknīstes novada dzimtsarakstu nodaļa

Tik negaidīti dzīvība
uzskrien debesis
ka apmulstu sāpēs.
Tik negaidīti
elpa apledo
ka nav atbildes
uz nevienu kāpēc
ir tikai sāpes...

Izsaku dziļu līdzjūtību
Dāvida Friķa 
piederīgajiem.

Olga Vabeļa, bijušā klases 
audzinātāja.                     

Mani mīļie, es pie jums vēl būšu,
Sniega pārslā, čukstā, rasas 
lāsē,
Saulē, vējos, dziesmās, jūsu mūžos.
Dzīve beidzas, mīlestība - nē.

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība
Dzintras Šamotas tuviniekiem

pavadot viņu mūžības ceļā.

Kaimiņi

Dzintrai gribās pateikt vienkār-
ši paldies. Par to, ka bija, par to, ka
darīja, par to, ka vienmēr piekrita!
Viņa bija mūsu tilts. Tilts starp ār-
pasauli - tiem, kas nāk un iet, un
iekšpasauli - tiem, kas vienmēr pa-
liek. Katrs, kas reiz viņu iepazina un
sastapa, neviļus rauš asaru un at-
minas ar sirdsiltumu un sirsnību, ko
visiem Dzintra ik dienas dalīja. Viņa
vienmēr dzīvi redzēja caur mīlestī-
bu. Siltas domas un vieglumu sirdī
Jums, Dzintras tuvie, sūta māksli-
nieki no visas pasaules.

Jūsu Sansusī


