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“Hej, mēs sportiska ģimene.” Turpinājums 6. lpp.

Aknīstes novada domes sēdes
08.02.2017. lēmumi
Slēgt līgumu ar SIA “Projektēšanas birojs Austrumi”,
reģ.Nr. 42403019889, par tehniskā projekta izstrādi ēkas
piebūvei Skolas ielā 9, Aknīstē (pamatojoties uz iepirkuma Nr.ANP 2016/28 “Dienas centra un grupu dzīvokļu izveide Aknīstē, Skolas ielā 9, izstrāde un autoruzraudzība”
rezultātiem). Līguma summa 26257,00.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam”.

Aknīstes novada domes sēdes
22.02.2017. lēmumi
Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu
141101 EUR sadalījumu 2017.gadam:

Aknīstes pilsētai un pagastam – 99592 EUR;
Asares pagastam – 21017 EUR;
Gārsenes pagastam – 20492 EUR.
Noteikt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda līdzekļu nesadalāmo daļu 2017.gadā – 13933 EUR.
Apstiprināt Aknīstes novada ceļu un ielu fonda nolikumu.
Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā
budžeta plāns 2017.gadam”.
Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus, tāmi,
ilgstošas sociālās aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC” ar
2017.gada 1.janvāri –525,00 EUR mēnesī (1 diena – 17,50 EUR).
Piešķirt 12000,00 EUR pirmsskolas izglītības iestādei
“Bitīte” tualešu telpu un sanitāro mezglu remontam no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
Piešķirt 13327,65 EUR Aknīstes vidusskolai sporta stadiona rekonstrukcijai no saņemtā aizņēmuma līdzekļiem.
Piešķirt līdz 500 EUR logu nomaiņai pašvaldības dzīvoklim Parka ielā 1-2, Aknīstē, no pašvaldības līdzekļiem
neparedzētiem izdevumiem.

Piešķirt līdzfinansējumu 4200,00
EUR apmērā Aknīstes evaņģēliski luteriskajai draudzei LEADER projekta
“Aknīstes luterāņu baznīcas fasādes atjaunošana vietas identitātes saglabāšanai” īstenošanai (ja projekta pieteikums tiks atbalstīts) no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem.
Piešķirt 1061,29 EUR Asares pagasta pārvaldei kanalizācijas sūkņa iegādei Ancenes sūkņu stacijai no dabas
resursu nodokļa līdzekļiem.
Deleģēt Aknīstes vidusskolas direktori Aiju Voitiški projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ieviešanā.
Piedalīties projektu iesniegumu
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākumā ar projektiem:
„Āra sporta laukuma atjaunošana
Ancenes ciemā”;
„Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”;
„Daudzfunkcionāla rekreācijas laukuma izveidošana Aknīstē”.
Realizēt projektu “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas
apskates objekts Aknīstē” (24700,00
EUR – no pašvaldības līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem; 28100,00
EUR – ņemt aizdevumu no Valsts kases).
Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes
novada pašvaldībai piederošu nekus-

tamo īpašumu (dzīvokli), “Kraujas 1”,
dzīvoklis Nr.6, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, platība - 58,5
m2. Dzīvokļa nosacītā cena - EUR
1896,80.
Atļaut 1 personai atsavināt Aknīstes
novada pašvaldības nekustamo īpašumu (zemes gabalu) Krasta ielā 17,
Aknīstē, Aknīstes novadā, kopējā
platība - 3242 m2. Zemes gabala nosacītā cena – EUR 2155,57.
Iznomāt 1 personai daļu no pašvaldības zemes gabala 0,0450 ha platībā, kadastra Nr.56050010730,
Dzirnavu ielā 21B, Aknīstē, un noslēgt
zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Iznomāt 1 personai pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 1,3 ha platībā, kadastra Nr.56620030221, un noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ābelītes”, īpašuma Kadastra
Nr.56250050110, Aknīstes pagastā,
Aknīstes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5625005011514,8 ha platībā. Zemes vienībai piešķirt
jaunu nosaukumu „Mieži”, Aknīstes pagasts, Aknīstes novads.
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
“Ozolnieki”, īpašuma Kadastra
Nr.56440050093, Asares pagastā,
Aknīstes novadā, piecās daļās.
Mainīt zemnieku saimniecības ēkai,
kadastra apzīmējums 56050010627001,
adrese: Augšzemes iela 66C, Aknīste,

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 25.janvārī (protokols Nr.2, 27.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2017
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto, piekto daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi“ 43.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu“ 19.4.apakšpunktu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra

Aknīstes novads, būves veidu uz 125101
– rūpnieciskās ražošanas ēkas.
Pagarināt telpu nomas līgumu ar 1
personu par telpu nomu 55,0 m2 platībā,
kadastra
apzīmējums
Nr.56620030185001, “Akācijas”, Gārsenes
pagastā, Aknīstes novadā, uz 5 gadiem.
Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 150,00.
Piešķirt 2 personām pabalstu sakarā
ar bērna piedzimšanu. Kopā EUR
300,00.
Izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumu
ar 1 personu par dzīvokli “Rīti”- 4,
Asares pagastā, Aknīstes novadā.
Piešķirt 1 personai vienu istabu
Dzirnavu ielā 9, Aknīstē, Aknīstes novadā, un slēgt īres līgumu.
Izslēgt 1 personu no Aknīstes novada
pašvaldības reģistra Nr.1 “Pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”.
Nodot atsavināšanai Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājas “Zīles” un “Šķūņi”,
Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, un
veikt dzīvojamo māju vērtēšanu.
Domes sēžu protokoli
un audioieraksti
publicēti mājaslapā
www.akniste.lv sadaļā
Dome – Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

saistošajos noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to
materiālo stāvokli” šādus grozījumus:
1.1. Grozīt 5.1.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
“5.1.1. Pabalsta apmērs 180 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu segšanai trūcīgām ģimenēm
(personām).”
1.2. Grozīt 5.1.2.apakšpunktu un izteikt to šādā
redakcijā:
“5.1.2. Pabalsta apmērs 130 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu segšanai maznodrošinātām
ģimenēm (personām).”
Grozīt 10.2.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
“10.2.1. Ikmēneša uzturlīdzekļu pabalsts katram bērnam
no piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam - 95 euro mēnesī un
katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 114 euro mēnesī.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām“ 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 01.03.2017.

VTUA aicina iziet traktortehnikas
un tās piekabju ikgadējo valsts tehnisko apskati
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA)
atgādina, ka ar lauksaimniecības sezonas sākumu traktortehnika un tās piekabes drīkst piedalīties ceļu satiksmē,
ja sagatavota atbilstoši tehniskās apskates prasībām un
izieta traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate (turpmāk - tehniskā apskate).
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Tāpat traktortehnikas īpašniekus (vadītājus) VTUA aicina, pirms tehniskās apskates, iepazīties ar tuvākā tehniskās uzraudzības reģiona nodaļas darbinieku klientu pieņemšanas laikiem un tehniskās apskates izbraukuma grafiku. Tehniskā apskate tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc iepriekš saplānota iz-

braukuma grafika) vai individuāli vienojoties ar inspektoru. Ar tehniskās apskates, tā sāksies jau martā, izbraukuma grafiku var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē
www.vtua.gov.lv, sadaļā “Tehniskās apskates” vai novada pašvaldībā.
No 2016.gada 1.marta visos VTUA birojos, bet no 3.jūlija arī par ārpus biroja sniegtajiem pakalpojumiem varēs
norēķināties tikai ar bezskaidras naudas maksājumu – bankas karti, internetbankas maksājumu vai rēķinu.
Uz apskates brīdi traktortehnikai vai tās piekabei ir jābūt derīgai īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polisei, bet pirms tehniskās apskates veikšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks
(vadītājs) VTUA inspektoram uzrāda traktortehnikas vai
tās piekabes derīgu reģistrācijas apliecību un attiecīgās kategorijas derīgu traktortehnikas vadītāja apliecību, kā arī
veic apmaksu par tehnisko apskati. Ar publisko maksas
pakalpojumu cenu kalkulāciju tehniskai apskatei var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā
“Tehniskās apskates”.
Piekabēm un maināmajām velkamajām lauksaimniecības
mašīnām ir jābūt aprīkotām ar darba bremžu iekārtu, izņemot piekabēm un maināmajām velkamajām lauksaimniecības mašīnām, kurām darba bremžu iekārtu nav pa-

redzējis izgatavotājs.
VTUA arī atgādina, lai traktortehnikas piekabei tiktu
veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate tā jāuzrāda sakabē
ar traktortehniku!
Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku
veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē.
Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas
un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos
ceļu satiksmē.
Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas skatīt tīmekļa vietni http://www.vtua.gov.lv/ vai jautāt
tuvākajā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras birojā!
________________________
Informāciju sagatavoja:
Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sabiedrisko attiecību speciālists
tālr.67027279,
26397648,
e-pasts:
janis.mergups@vtua.gov.lv

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 2017.gada 24. februārī

Atbalsts putnkopības nozarei
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā „Atbalsts profilaktiskajiem
pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas“ putnkopības nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no
2017.gada 1.marta līdz 2017.gada
31.martam, kopējo publiskais finansējums ir EUR 900 000.
Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu
dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profi-

laktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā esošām saimniecībām,
lai mazinātu slimības straujas izplatības risku citās teritorijās.
Uz atbalstu piektajā kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji putnkopības nozarē, kuriem
ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā
Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās

lauksaimniecības pārvaldēs, vai
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas
laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr.
67095000).
Pasākums tiek īstenots Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
Lauku attīstības programmas (LAP)
pasākuma “Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla
atjaunošana un piemērotu profilaktisko
pasākumu ieviešana“ ietvaros.
LAD Klientu daļa:
Tālrunis: 67095000

Aknīstes novada sociālā dienesta dalība projektos, lai
pilnveidotu sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības darbu
dienestā un sociālā palīdzība 2016.gadā
Viens no sociālā dienesta uzdevumiem ir jaunu pakalpojumu ieviešana. Lai īstenotu šo uzdevumu, mēs sociālā
dienesta darbinieki ar sapratni, bet neziņu, kā to ieviest,
uztvērām Deinstitucionalizācijas procesu valstī, kas paredz
pāreju no aprūpes institūcijā uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Vēl jo vairāk, jo mūsu Aknīstes novada pašvaldība ir īpaša ar to, ka tajā ir deklarētas 240 personas

ar garīga rakstura traucējumiem, kas ārstējas SIA „Aknīstes
psihoneiroloģiskā slimnīca” un SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” un padsmit personas, kas dzīvo ģimenēs. Protams, ja tā ir slimnīca, tad jebkurā brīdī šis mūsu
pašvaldības iedzīvotājs var tikt izrakstīts no slimnīcas un
viņš klauvē pie sociālā dienesta durvīm. Pašvaldībai nav
tādu finanšu līdzekļu, lai izmitinātu šo klientu, arī darbi-
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nieku resursi ir ierobežoti. Lai gan likums nosaka, ka katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam darbiniekam uz 1000
iedzīvotājiem un mēs dienestā esam 4 darbinieces, bet par
darba trūkumu žēloties nevaram. Darbs ir psiholoģiski
smags, arī atbildība ir liela. Sociālais darbinieks nav glābējs, bet palīgs klientam un ja klients nerisinās savas atkarības vai citas problēmas, tad neviens darbinieks viņam
nevarēs palīdzēt un arī sociālais darbinieks nebūs ģimenē 24 stundas diennaktī, sociālais darbinieks arī nebūs klientam draugs, bet padomdevējs, kas palīdz un atbalsta.
Mēs, sociālā dienesta darbinieki saprotam, ka ikvienam
cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības dzīvot sabiedrībā, nebūt izolētam un nošķirtam no tās, līdzvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, taču, lai mūsu klientiem to visu nodrošinātu, ir nepieciešama dzīves telpa, nepieciešami speciāli apmācīti mentori, kas viņiem māca dzīvot sabiedrībā, māca
sevi aprūpē, regulāri lietot medikamentus un rīkoties ar
naudas līdzekļiem. Protams viss jaunais sabiedrībā rada
skepsi, sabiedrība nav gatava pieņemt šādus līdzcilvēkus,
pastāv bažas par drošību, kas arī ir daļēji pamatotas utt.
Šie visi minētie priekšnoteikumi bija mums sociālā dienesta darbiniekiem par pamatu, lai iesaistītos Zemgales
Attīstības aģentūras izstrādātajā projektā „Atver sirdi
Zemgalē”, kura ietvaros tika identificētas un motivētas personas ar garīga rakstura traucējumiem, lai iesaistītos projekta aktivitātēs- sākotnēji individuāli vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē ar mērķi turpmāk saņemt
nepieciešamos sabiedrībā balstītos pakalpojumus. Šī projekta ietvaros tika izvērtētas 6 personas, kas dzīvo ģimenēs un 18 personas, kas izvērtēšanas brīdī atradās slimnīcā vai ilgstošas sociālās aprūpes centrā. Tika sastādīti
individuālie atbalsta plāni, kuros noteikts atbalsts, kas personai nepieciešams neatkarīgai dzīvei sabiedrībā un personīgo mērķu sasniegšanai.
Profesionālu sociālo darbinieku izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu sastādīšanas rezultātā secinājām, ka
nepieciešams dienas centrs un grupu dzīvokļi personām ar
garīgās attīstības traucējumiem. Mēs apzināmies, ka tas
būs smags darbs un būs nepieciešami profesionāli speciālisti, bet arī minētā mērķgrupa jau tagad ir mūsu dienesta klienti, ar kuriem mēs strādājam un kuriem nepieciešams atbalsts.
2016.gada 20. decembrī tika pieņemti Ministru kabineta
noteikumi Nr.871 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, kuri paredz projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde un jaunu būvju būvniecība, esošo būvju pārbūve un atjaunošana (tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība) un teritorijas
labiekārtošana.
Šajā sakarībā gada nogalē ar iepirkumu komisijas priekšsēdētājas Lāsmas Prandes un teritorijas plānotājas Ilgas
Cālītes atbalstu ierosinājām un izsludinājām iepirkumu
ēkas Skolas ielā 9, tehniskā projekta izstrādei. Pašvaldība
noslēdza nomas līgumu par šīs ēkas iznomāšanu pašvaldības vajadzībām ar SIA „Veselības un sociālā aprūpes centra” vadītāju I.Eiduku.
2017.gada februārī tika apstiprināts pašvaldības budžets,
kurā tika ieplānoti līdzekļi tehniskā projekta izstrādei 26257
EUR apmērā. Lai nodrošinātu sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tehniskā projekta izstrādes gaitā paredzēts
ēkas 1.stāvā projektēt dušu un tualeti ar roku mazgātuvi, nodarbības telpu, virtuvi, personāla darba telpu, 2.stā-
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vā 6-dzīvojamās istabas, koplietošanas telpa, virtuve ar aprīkojumu, vienu dušas telpu, tualeti un roku mazgātuvi,
noliktavu utt.
Piedalīšanos projektā, mēs Sociālā dienesta darbinieki,
varam pamatot arī ar to, ka pēdējos gados ir palielinājies
pieprasījums pēc ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma
personām ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
Savukārt valstī samazinās šo specializēto ilgstošas sociālās aprūpes centru skaits un rindā ir jāgaida vairāki gadi.
Mēs dienesta sociālie darbinieki jau no dienesta izveidošanas sākuma esam kā ķīlnieki starp slimnīcu, pašvaldību un klientu. Lai vienreiz atrisinātu šo sasāpējušo jautājumu, ir jāpiesaista Eiropas nauda, ir jāveido jauni pakalpojumi, pēc kuriem ir pieprasījums. Jautājums, vai tas
mums izdosies? Mēs esam gatavi strādāt un man liekas,
ka darām šo darbu pēc labākās sirdsapziņas. Protams, vienmēr ir iespēja kaut ko uzlabot, vai darīt savādāk. Projekta
ietvaros man bija tā iespēja tikties ar projektā iesaistīto
personu ģimenes locekļiem, kuru ģimenēs dzīvo minētās
personas. Es ar lielu cieņu un atbildības sajūtu varu uzteikt šos ģimenes cilvēkus, kas ikdienā rūpējas par saviem
ģimenes locekļiem un lai kaut nedaudz atvieglotu viņu ikdienas dzīvi un rūpes, izveidot sabiedrībā balstītu pakalpojumu- dienas centru personām ar garīgas attīstības traucējumiem.
Personu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā veic
arī asistenti. Šis pakalpojums ir valsts apmaksāts, bet
Sociālais dienests koordinē šī pakalpojuma nodrošināšanu, slēdz līgumus ar asistentiem, pieņem atskaites un veic
asistenta darba laika uzskaiti. 2017.gadā ir noslēgti 10 uzņēmuma līgumi par asistenta pakalpojuma veikšanu.
2016.gada nogalē, mēs Aknīstes novada sociālā dienesta 4 darbinieces piedalījāmies Labklājības ministrijas projektā „Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” aktivitātēs, kuru ietvaros pašvaldība noslēdza līgumu ar
Latvijas Kristīgo akadēmiju par supervīzijas nodrošināšanu.
Projekta ietvaros pilnveidojām savu profesionālo kompetenci (zināšanas, prasmes, praktiskās iemaņas utt.) no
2016.gada oktobra līdz 2016.gada decembrim Jūrmalā,
Kristīgās akadēmijas telpās.
Katru gadu dienesta sociālie darbinieki paaugstina kvalifikāciju, piedaloties dažādos semināros un kvalifikācijas
paaugstināšanas kursos. Tā 2016.gadā mēs pilnveidojām
savu kvalifikāciju: sociālā dienesta vadītāja līdz 24 stundām gadā, sociālie darbinieki līdz 24, 26 un 32 stundām
gadā, kā arī visi sociālie darbinieki piedalījušies supervīzijās 18 stundas gadā.
2016.gadā Aknīstes novada pašvaldības Sociālais dienests
iesaistījās Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gadā projekta „Latvijas Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas
periodā.” izstrādāšanā.
Aknīstes novada pašvaldība 20.06.2016. gadā noslēdza
līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalstāmo
darbību īstenošanu Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, un no jūnija mēneša izsniedzam
pakas Aknīstē, Asares un Gārsenes pagastos.
Tiesības saņemt Fonda palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā
arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām). Minētās ģimenes vai personas var saņemt pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preces katram bērnam līdz 18 gadu vecumam, individuālos mācību piederumus
vai skolas somas bērni no 5-16.gadu vecumam. Ģimenes,
kurās ir bērni no 7-24 mēnešu vecumam ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus.

Laikā no 2016.gada jūnija līdz 2016.gada 31.janvārim esam
snieguši atbalstu šī projekta ietvaros novada vistrūcīgākajām personām 3692 EUR vērtībā, tai skaitā izdalītas 307
pārtikas pakas 3373 EUR vērtībā, 30 higiēnas un saimniecības preces 157 EUR vērtībā, 6 individuālie mācību piederumi un 6 skolas somas 162 EUR vērtībā.
2016.gadā pašvaldības Sociālais dienests ir sniedzis palīdzību 24942 euro vērtībā izvērtējot personu ienākumus,
tai skaitā 8328 euro- pabalsts medicīnas izdevumu apmaksai,
476 euro – ēdināšanas izdevumu apmaksai, 557 euro- pabalsts audžuģimenēm, 1518 euro- pārējā sociālā palīdzība, 2583 euro garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 11480 euro- dzīvokļa pabalsts malkas iegādei un komunālo pakalpojumu parāda segšanai.
Trūcīgas ģimenes (personas) statuss 2016. gadā ir pie-

šķirts 122 personām, vismaz viens pabalsts izmaksāts 206
personām, garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsts
izmaksāts 25 personām, dzīvokļa pabalsts izmaksāts 142
personām.
2016.gadā izmaksāti pabalsti neizvērtējot ienākumus,
tai skaitā izmaksāti ēdināšanas pabalsti mācību iestādēs
18311 euro vērtībā, savukārt ēdināšanai bērnudārzā izlietoti
9757 euro, politiski represētajām personām izmaksāti pabalsti 450 euro, dzīves jubilejās- 990 euro, ilgstošas ārstēšanās gadījumā- 145 euro, par audžuģimenes pienākumu
veikšanu- 712 euro, bērnu dzimšanas pabalstos izmaksāti 3150 euro, pēc atgriešanās no apcietinājuma- 90 euro,
uzsākot mācības 1.klasē- 1430 euro un citi pabalsti- 5663
euro vērtībā.
Lidija Deksne, sociālā dienesta vadītāja

Paziņojums par ietekmes uz vidi Lauku atbalsta dienests (LAD)
informē
novērtējuma (IVN) uzsākšanu
Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Lielais Aknīstes purvs” par
~61.5 ha.
Paredzētās darbības ierosinātājs ir AS „Latvijas valsts meži”
(LVM), reģ.nr. 40003466281, adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga,
LV-1004.
Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: atradne
“Lielais Aknīstes purvs”, kas atrodas Aknīstes novada
Aknīstes pagastā, īpašuma „Lielais Aknīstes purvs” ar kadastra nr. 56250020111 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5625 002 0075.
Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt
paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: 2017. gada
10.februārī, lēmums Nr. 33.
Paredzētas darbības apraksts: SIA “Nordtorf” nomā valsts
meža zemi atradnē “Lielais Aknīstes purvs” - jau esošos kūdras ieguves laukus ar bruto platību 460 ha (2011.gada inventarizācijas iecirknis) un z.v.daļu 5625 002 0075 8002 (kopējā platība 141.5 ha, izdalīta kā 2013.gada izpētes iecirknis)
kūdras ieguves lauku paplašināšanai.
Šajā izpētes iecirknī kūdras ieguves lauku paplašināšanai par ~80 ha SIA “Nordtorf” 2016.gadā jau veica IVN un
Aknīstes novada dome akceptēja paredzēto darbību. LVM
ierosinātā darbība - kūdras ieguves lauku paplašināšana
~61.5 ha platībā, kas nodrošinātu kūdras ieguvi visā
2013.gada izpētes iecirknī. Kūdras ieguvi plānots veikt pielietojot kombinēto paņēmienu, pamatā vācot griezto kūdru,
bet frēzpaņēmienu izmantojot laukos, kuri nav piemēroti griešanai vai grieztās kūdras lauku remontam pēc kartas viena slāņa nostrādes. Prognozējams, ka vidējais kūdras ieguves
apjoms gadā no LVM darbībai pieteiktās teritorijas aptuveni
sasniegs 30 000 m³ līdz 40 000 m³, pamatā - grieztā kūdra.
Paredzētā darbības vieta atbilst Aknīstes pilsētas ar lauku
teritoriju teritorijas plānojumam.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme nav pieprasīta.
Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var
iepazīties:
1) Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē,
Aknīstes novadā, LV-5208, P-C 8.00 – 17.00, PK 8.00-14.30;
2) interneta mājas lapā – http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/ietekmes-uz-vidi-novertejums/pazinojumi
Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts
birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:
67321173, fakss: 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv,
www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 20.martam.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka
līdz 01.04.2017, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās
sistēmu (EPS – https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams
iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas
pieprasījumus 2017.gada Vienotā iesnieguma sezonai.
Pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām
LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota
aktuālākā informācija par lauksaimniecības zemi un ainavu elementiem lauku blokos. Saite uz LAD ģeogrāfisko informācijas sistēmu: http://karte.lad.gov.lv/.
Lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas pieprasījums
jāiesniedz, ja vēlaties:
– iekļaut lauku blokā JAU sakoptu platību;
– pievienot jaunus ainavas elementus;
– no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
UZMANĪBU! Uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi platībai jābūt sakoptai (nav krūmu, celmu, kūlas u.c.). Platība tiks apsekota dabā. Ja tā
nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
PRECIZĒŠANAS PIEPRASĪJUMA IESNIEGŠANA
NAV PIETEIKŠANĀS UZ ATBALSTU. LAI PIETEIKTOS PLATĪBU MAKSĀJUMIEM, JUMS JĀIESNIEDZ VIENOTAIS IESNIEGUMS 2017. GADAM!
Vienotā iesnieguma iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30ha.
Šī e-pasta pielikumā ir pievienota Rokasgrāmata lauku bloku/ainavas elementu precizēšanas
I.Butkus - lauku attīstības konsultante

Mācības ES nozīmes zālāju
biotopu apsaimniekotājiem
Šī gada maijā SIA LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs plāno rīkot
divu dienu mācības lauksaimniekiem, kuri Lauku atbalsta dienestā (LAD) piesakās pasākuma „Agrovide un klimats“ aktivitātē
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos“ (BDUZ) un ir uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem, kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase. Atbalsta saņēmējiem
ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.
Komplektējot grupu, priekšroka būs tiem, kam ir otrais saistību
gads.
Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības uz lauka. Mācības tiek īstenotas projekta LAP investīciju pasākumi 2014.2020. gadam ietvaros un ir bezmaksas.
Uz mācībām jāpiesakās pie novadu lauku attīstības konsultantiem. vai Jēkabpils konsultāciju birojā: t. 65237764, mob.t. 25649618
vai elektroniski: irena.butkus@llkc.lv
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PII “Bitīte” ģimeņu sporta svētki
“Hej, mēs sportiska ģimene.”
Sestdien, 18.februārī, Aknīstes vidusskolas sporta zāle notika PII “Bitīte”
organizētie ģimeņu sporta svētki
“Hej, mēs sportiska ģimene.”
Uz aicinājumu sportot, atpūsties, atbalstīt un lietderīgi pavadīt brīvo laiku atsaucās ļoti daudzas ģimenes.
Pasākumu caurvija meža zvēru tematika, kas atspoguļojās veicamajās
aktivitātēs. Kopumā bija 10 stacijas,
kur katrā no tām ģimenēm bija jāveic
kāds meža zvēra uzdots uzdevums, piemēram, ar vecāku palīdzību pārvietoties pa šķēršļu joslu ar aizsietām acīm,
šķirot dažādas krāsas bumbiņas, trāpīt mērķī piepūstu, bet neaizsietu ba-

lonu, būvēt torni no dažādiem priekšmetiem u.c. Par vienu no jautrākajām
stacijām izvērtās “Lidojošās kamanas”,
kur vecākam bija jāveic distance, vel-

kot savu bērnu uz vingrošanas paklāja. Vecākos pamodās sacensību gars,
un bērni smaidot izbaudīja braucienu
ar “kamanām.”

Aknīstieši amatierteātru saietā Zasā
18. februārī Zasas kultūras namā notika lauku amatierteātru saiets „Spēlētprieks”. Saietā piedalījās 7 kolektīvi no dažādām Latvijas vietām – mājinieki - Zasas amatierteātris, Amatas amatierteātris „Taka”, Varakļānu amatierteātris „Ubeles”, Feimaņu amatierteātris, Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”, Aknīstes un Gārsenes amatierteātri. Dienas pirmajā daļā režisore Ieva Malteniece vadīja
mācības „Improvizācijas teātris jeb Alternatīvā pedagoģija”. Visi kopā mēs mācījāmies iesildīt savu ķermeni gan
pirms mēģinājumiem, gan pirms izrādēm, kā arī uzticēties
savam skatuves partnerim, improvizēt, attīstījām savu iztēli, kopīgi veidojām improvizācijas deju, ar mūzikas skolotājas palīdzību iemēģinājām kopīgo noslēguma dziesmu
„Lai sasaucamies, lai dziedam”. Pēc mācībām visi dalībnieki
devās uz amatniecības centru „Rūme”, kur mums pastāstīja, kā radās ideja par šāda centra izveidi, kas tiek darīts
pašlaik, kas tiek plānots turpmāk. Visvairāk man atmiņā
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Šo sporta svētku mērķis bija veicināt bērnu, vecāku un pedagogu sadarbību, popularizējot fiziskās aktivitātes kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu un lietderīgu laika izmantošanas
iespēju.Tikai pateicoties jums, sportiskās ģimenes, kas atsaucās uz aicinājumu, šie svētki izdevās. Tie bija aktīvi, jautri, mīļuma un radošuma pilni svētki.
Sporta svētku noslēgumā gimenes
saņēma godam nopelnītās medaļas un
pateicības.
Paldies gribu teikt arī Aknīstes vidusskolas administrācijai un sporta
skolotājai par atvēlēto sporta zāli. Un
liels paldies arī visām PII “Bitīte” audzinātājām, auklītēm un viņu palīgiem,
kas palīdzēja šos svētkus uzburt.
Uz tikšanos nākamājās sportisko ģimeņu aktivitātēs!
PII “Bitīte” sporta skolotāja
Madara Nagle

palika stāstījums par „Zasas leģendām” – plenēra laikā mākslinieki – koktēlnieki un grafiķi - veidoja 2 skulptūras “Dārznieks” un “Barona meita”, kas attēlo Zasas skaisto leģendu par barona meitas un dārznieka mīlestību. Šīs
skulptūras tika stiprinātas pie koka laivu priekšgaliem, laivas atrodas Zasas Dzirnupītē, pieejamas gan pašiem zasiešiem, gan Zasas viesiem. Grafikas darbnīcas dalībnieki ilustrēja 3 Zasas leģendas, pielietojot dažādas grafikas
tehnikas – „Pērļu tiltiņš”, „Mīlestības tiltiņš” un „Atkarību
tiltiņš”. Kamēr dalībnieki apmeklēja amatniecības centru,
kolektīvu režisori tikās ar režisori Intu Kalniņu. Pēc tam,
plkst. 16.00, visi kopīgi baudījām teātra izrādes: Zasas amatierizrādi “Mucenieks un Muceniece”,Amatas amatierteātra
“Taka” izrādi “Zigmunda terapija”, Varakļānu amatierteātra
“Ūbeles” izrādi “Vecmeitu ballīte”, Feimaņu amatierteātra izrādi “Katram sava politika”, Dvietes amatierteātra
“Nebēdnieki” izrādi “Ciema amazones” un Zasas amatierteātra izrādi “Pīles lidojums”. Noslēgumā I.Kalniņa pateicās visiem amatierteātru kolektīviem par entuziasmu

un spēlētprieku. Nosauca un apbalvoja, viņasprāt, veiksmīgāko izrādi – Feimaņu amatierteātra izrādi „Katram
sava politika”. Pēc svinīgās apbalvošanas visi kopīgi vienojāmies dziesmā „Lai sasaucamies, lai dziedam”, izdzie-

dot visas pozitīvās emocijas, kas tika iegūtas visas dienas
garumā. Paldies I.Malteniecei un visiem viņas palīgiem par
lieliski organizēto pasākumu!
Aknīstes amatierteātra vārdā Līga Līduma

Mūsdienu deju radošais konkurss I kārta
Savickis, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra metodiķe Vita Talla un horeogrāfe, Jēkabpils novada Izglītības
un kultūras pārvaldes speciāliste
Ludmila Bērziņa.
Mūsu novadu pārstāvēja Aknīstes
BJC trīs deju grupas „Virpulis”,
„Hop-hip” un „Original”.
Pirmsskolas vecuma deju grupa
„Virpulis” skatē piedalījās ar deju
„Miega rūķis”, kur 11 rūķi ar spilveniem rokās parādīja stāstu par Miega
rūķi. Konkursā ieguva 3.pakāpes
diplomu. 1.- 4.klašu deju grupa „Hop
– hip” izpildīja deju „Satikšanās ar gaismu”, kurā 21 dalībnieks izdejoja stās-

Jēkabpils novada IZGLĪTĪBAS UN
KULTŪRAS PĀRVALDE organizēja
Mūsdienu deju radošo konkursu novadu kolektīviem.
Šī gada 9.februārī Biržu Tautas
namā tikās 18 mūsdienu deju grupas
no Jēkabpils, Zasas, Lones, Rites,
Aknīstes un Biržiem. Tur visus sagaidīja viesmīlīgā nama saimniece Vija
Pazuha ar savu komandu.
Žūrija vērtēja mūsdienu deju kolektīvu sniegumu un izvirzīja 10 deju
grupas dalībai Mūsdienu deju radošā
konkursa – skates – II kārtai vēsturiskajos novados. Žūrijā vērtēšanas pienākumus veica horeogrāfs Jānis
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tu par kurmīšiem. Skatē tika pasniegts
1.pakāpes diploms un iespēja piedalīties nākošajā kārtā Līvānos.
Pamatskolas vecuma deju grupa
„Original”, trīs zēnu sastāvā, ieguva
3.pakāpes diplomu. Deja „Original dancing” ir stāsts, kas veltīts draugam, kas
ir gājis bojā.
Izsaku lielu pateicību mūsdienu deju
skolotājai Intai Mežaraupei, kas sagatavoja trīs kolektīvus skatei Biržu
Tautas namā! Paldies par ieguldīto laiku un pūlēm deju horeogrāfijas izdomāšanā un tērpu piemeklēšanā!
Paldies Smaidai Zaičenkovai par kapuču šūšanu kurmju tērpiem! Milzīgs
paldies dalībnieku mammām par atbalstu un iesaistīšanos dalībnieku pieskatīšanā skates dienā!
Aknīstes BJC direktore
Evija Ķiķēna

Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības
programmas “Vokālā
mūzika – Kora klase”
audzēkņu valsts konkurss
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas
skolas Aknīstes filiāli konkursa II kārtā Daugavpils mūzikas vidusskolā
25.janvārī pārstāvēja divi audzēkņi,
kuri katrs savā vecuma grupā sasniedza veiksmīgus rezultātus, Toms
Mežaraups ieguva II vietu un Inguna
Žigure III vietu. Audzēkņus sagatavoja
pedagogi - G. Pugžle, M. Ozoliņa, koncertmeistare - V. Jasmane.
Mūsu laureātam Tomam novēlēsim
tikpat labus rezultātus arī konkursa
finālā februārī Rīgā, sacenšoties ar talantīgākajiem Kora klašu dziedātājiem
no visas Latvijas.
Lai veicas!
Madara Ozoliņa

Aknīstes novads – triju valstu aviācijas
pionieru dzimtene (I*)
Dzīve pierobežā atsevišķos vēstures posmos ir mazliet
sarežģītāka. Kari, zemju valdītāju, īpašnieku, valdību vienošanās maina cilvēku likteņus.
Nav tieši zināms, kad Aknīstes pagasta teritorija sākotnēji
tikusi iekļauta Lietuvas robežās. Pieļauj, ka tas noticis vienlaikus ar Sēlijas dienvidu robežas kā robežas starp Kurzemes
hercogisti un Lietuvas lielkņazisti sakārtošanu 1582.–
1583.gadā, pēc Jāņa Bargā iebrukuma un Livonijas ordeņvalsts sabrukuma Livonijas kara rezultātā. Nospraužot
robežu dabā, tika izšķirti vairāki ieilguši lokāli robežstrīdi starp vietējiem zemes īpašniekiem, varbūt arī par Aknīstes
muižu. Taču robežstrīdi turpinājās visu 17.gs. Izteiktas
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versijas, ka Aknīstes muižas īpašnieks 17.gs. sākumā, būdams opozīcijā Kurzemes hercogam un muižniecībai, ar visu
muižu pārgājis Lietuvas pavalstniecībā. Cits pieņēmums
- ka īpašnieks muižu nospēlējis kārtīs Rokišķu grāfam...
Vēstures avotos gan skaidri minēts, ka Gārsene jau tolaik
atradās tagadējās Latvijas valsts robežās - 1499.gada dokumentā par Rokišķu pilsētas dibināšanu Lietuvas dižkunigaitis un Polijas karalis Aleksandrs sniedza privilēģijas augstmanim Gregorijam Astikam cirst mežus un apstrādāt zemi šai apvidū - „līdz Gārsenes gāršai (giriai)” pierobežā ar Livonijas ordeņvalsti.
Aknīstes pagasts 20.gs. sākumā, tāpat kā tagadējā

Aknīstes novada Asares un Gārsenes pagasti, no
1795.gada bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, - gan cariskās
Krievijas, gan guberņu nomale un pierobeža – Aknīstes
(Oknistas) pagasts ietilpa Kauņas guberņas
Novoaleksandrovas (Zarasu) apriņkī, apvienotais Gārsenes
un Asares pagasts, arī starp Asari un Aknīsti bijušais Susējas
pagasts – Kurzemes guberņas Ilūkstes apriņķī. Sākoties
Pirmajam pasaules karam, pagastu teritorijas jau
1915.gadā kļuva par frontes joslu, iedzīvotājiem bija jāpakļaujas cara armijas virspavēlniecības pavēlei pamest
dzimtās vietas un doties bēgļu gaitās uz Krieviju, lai vāciešiem atstātu tukšu vietu cerībā tos aizkavēt.
20.gs. sākumā, īpaši pēc Pirmā pasaules kara, pasaulē
strauji attīstījās aviācija. Kara gados lidmašīnas izmantotas gan izlūkošanai, gan uzbrukumiem (arī Asares muižā vācu okupācijas laikā atradās vācu armijas aviācijas daļa,
netālu - uz lauka - armijas aerodroms). Cara armijā dienēja arī latviešu lidotāji.

Vācu armijas lidotāji Asarē Pirmā pasaules kara laikā.
No Pētera Rutka dokumentu krājuma.
Pēc kara tika radītas jaunas lidmašīnas gan pasažieru
pārvadājumiem, gan militārajām un citām vajadzībām.
Pasaule dzīvoja aviācijas slavas ērā, ar gavilēm tika sveikti arvien jauni lidotāju sasniegumi. Tā laika lidotāji bija
aviācijas celmlauži, viņu dzīvi apvija romantika, bet bieži notika arī traģēdijas.
Pirmais pasaules karš, kura rezultātā radās un zuda valstis, tam sekojošie notikumi piesaistīja aviācijai trīs Aknīstes
novada teritorijā dzimušus iedzīvotājus Pēteri
Mežaraupu (1894–1931) un Jonu Mikenu (1899–1988)
no Aknīstes pagasta, Jāni Teodoru Indānu (1895-1941)
no Gārsenes pagasta. Šo lidotāju dzīves gaitas aizritēja trjās
blakus esošās valstīs.
1. Jonas Mikėnas (17.09.1899.–07.04.1988.) piedzima
Kauņas guberņas Novoaleksandrovas (Zarasu) apriņķa
Aknīstes pagasta ”Skārdupēs” kā vecākais bērns zemnieku ģimenē. Viņa tēvs bija Jokubs, māte Tekle, brālis Jozas
un māsas Akvile, un Ludviga.
Jonas Mikėnas,
Lietuvas Republikas
kara lidotājs, aviācijas
majors (1899-1988)
Sākumskolu, mācoties
krievu valodā (jo valsts valoda), viņs pabeidza Aknīstē,
tad uzsāktas mācības
Jēkabpils (Jakobstadt) proģimnāzijā Jaunjelgavas apriņķī, bet tās pārtrauca
Pirmais pasaules karš, kad
ģimene ar bērniem, līdzīgi kā

kaimiņi, Kurzemes guberņas iedzīvotāji, devās bēgļu gaitās uz Krieviju, - sākumā uz Vjazmu, tad uz Voroņežu. Abi
dēli turpināja mācīties, jo pārvaldīja krievu valodu. Jonas
Petrogradā piedzīvoja gan t.s. Februāra, gan Oktobra revolūciju, jo šeit absolvēja Koļcova reālģimnāziju. 1918.gadā
tika noslēgts Vācijas un Krievijas miera līgums, mājās sāka
atgriezties karagūstekņi, bēgļi. Ģimene ar pirmo bēgļu vilcienu atgriezās dzimtenē.
Šajā gadā dzimtenē vācu militārās varas klātbūtnē tika
nodibinātas divas valstis – 16.februārī – Lietuvas Republika
un 18.novembrī – Latvijas Republika. Taču cīņas par abu
valstu neatkarību un teritorijām tikai sākās. Lietuvā 11.
jūlijā par Lietuvas karali ievēlēja vācu princi, kas pieņēma Mindauga II vārdu, bet valsts 1919.gada 4.aprīlī pieņēma otro Lietuvas Satversmi, kas paredzēja karalisti pārveidot par prezidentālu republiku. Par pirmo Lietuvas prezidentu kļuva Antans Smetona.
1919.gada janvārī Rīgu un Viļņu jau ieņēma boļševiki,
sākās cīņas par valstu atbrīvošanu no tiem, bet aktivizējās arī neizvestās karu zaudējušās Vācijas karaspēka daļas, aizstāvot vācu muižniecības intereses. Arī Polija bija
ieinteresēta savu robežu paplašināšanā, - palīdzot izdzīt
boļševikus no Lietuvas un Latvijas teritorijām.
Tā kā Mikėnu ģimene bija lietuvieši un Aknīstes pagasts
atradās Kauņas guberņā uz Rokišķu muižas zemēm, tad
visa lielākā saistība un sakari veidojās ar Rokišķiem, lai
gan ziņas pienāca maz un novēloti. Vēlāk ģimenes trīs bērni devās uz Lietuvu, tikai viena māsa veidoja ģimeni un
līdz mūža galam palika vecāku mājās nu jau Latvijā. Arī
Jonas nekļuva par Jāni Miķēnu.
Lielākos juku laikus pavadījis ģimenē, palīdzot vecākiem
atjaunot saimniecību, Jonas, saklausot ziņas, ka Lietuva
jāaizstāv, ka iespējama mobilizācija un ka brīvprātīgie varot izvēlēties armijas daļu, 1919.gada septembrī caur
Rokišķiem devās uz Kauņu, lai iestātos Lietuvas armijā.
Armijā viņš tika nozīmēts par Aviācijas štāba rakstvedi.
Ar 1920.gada aprīli sākās Jona Mikėna ciešāka saikne ar
aviāciju – viņš tika pārcelts par rakstvedi uz 1.eskadriļu,
maijā pirmo reizi pacēlās gaisā ar lidmašīnu, jūlijā tika paaugstināts par apakšvirsnieku un sāka pildīt motormehāniķa
pienākumus, bet 1921.gadā izturēja lidotāja eksāmenus un
sāka veikt lidojumus patstāvīgi.
Šajā laikā turpinājās Latvijas un Lietuvas robežu sakārtošana. 1918.–1920.gadā, kad abas valstis cīnījās par
neatkarību, pirmās nesaskaņas robežu jautājumā izpaudās Parīzes Miera konferencē 1919. gada pavasarī. Latvijas
ārlietu ministrs piedāvāja atstāt nemainīgu bijušo
Kurzemes guberņas un Kauņas guberņas robežlīniju, bet
Lietuvai pieprasīja sev Palangu un tai piegulošo teritoriju līdz Sventājai, lai gan tur lielākā daļa iedzīvotāju bija
latvieši. 1919.gada vasarā un septembrī Lietuvas armija
cīņās pret boļševikiem ieņēma daļu no Ilūkstes apriņķa,
no Subates sasniedzot Daugavas līniju. Latvija cīņas pret
lieliniekiem beidza kopā ar Polijas armiju, 1920.gada janvārī iekarojot Daugavpili un šķērsojot Krievijas robežu
(11.augustā tika noslēgts Latvijas un Krievijas miera līgums). 1920. gada janvārī - martā notikušie pirmie sarunu posmi par Latvijas–Lietuvas robežas izveidi rezultātus
nedeva, jo lietuvieši pretendēja uz Jēkabpils un Ilūkstes
apriņķa daļas iekļaušanu savā valstī līdz
Susējas–Dvietes–Daugavas līnijai, bet latvieši pretendēja uz Mažeiķiem un Palangu. Šajā laikā Ilūkstes apriņķī
Lietuvas karaspēks faktiski sāka Latvijas pašvaldību likvidāciju. Latvija un Lietuva lūdza Lielbritānijas diplomātiski
militāro misiju iecelt šķīrējtiesnesi, par to kļuva skotu profesors Džeimss Simpsons. Viņa vadītā komisija sāka darbu 1920.gada septembra beigās, pabeidza - 1921.gada mar-
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tā. Lietuvā tika iekļauta Palanga, Mažeiķu dzelzceļa mezgls
un daļa Rucavas pagasta, Stelmuižas teritorija, bet Lietuva
vairs nedrīkstēja pretendēt uz Ilūkstes apriņķi. Latvijā iekļāva nelielu bijušās Kauņas guberņas teritoriju dienvidos
no Bauskas un Aknīstes pagastu. Jau 1921. gada 31. martā Lietuvas armija iegāja Palangā un Sventājas zvejnieku ostā. Tādējādi šeit dzīvojošie latvieši (aptuveni 16–20tūkstoši) un - otrādi - lietuvieši Kurzemē un Zemgalē nonāca otras valsts sastāvā.
Lai gan oficiāli robežas noteica, ievērojot nacionālās piederības principu, katrai valstij bija savas stratēģiskās intereses. Lietuvai tā bija izeja uz Baltijas jūru, Latvijai –
ceļš no Rīgas uz Daugavpili pa Daugavas kreiso krastu, jo
Aknīstes pagasts (apmēram 6 km garā posmā no
”Skārdupēm” līdz Dienvidsusējas upei Aknīstē, kā arī aptuveni 5 km garā posmā gar ceļu uz Jēkabpili, - ieskaitot
Tuņķeļu sādžu pirms Tuņķeļu kapiem) garā ķīlī ietiecās
Kurzemes guberņā. Līdz robežu noregulēšanai Aknīstē
Dienvidsusējas upes tilta katrā galā stāvēja citas valsts robežsargs. Nevienojoties, robežpunkti un robežu apsardzība gar pagasta robežas ķīli turpmāk apgrūtinātu kustību
pa Rīgas – Daugavpils ceļu, kā arī Jēkabpils virzienā. Tā
1921.gadā Jona Mikėna dzimtās ”Skārdupju” mājas un vecāki nonāca ārvalstīs.
1922.gadā Jonas Mikėnas tika komandēts uz Itāliju uzraudzīt pasūtīto lidmašīnu SVA-10 ražošanu. 1924.gadā viņš
iestājas Kauņas Mākslas skolā un ar J.Dobkeviča konstruētu
lidmašīnu veica pārlidojumu uz Prāgu. 1925.gada jūlijā viņš
tika pārcelts uz Mācību eskadriļu veikt lidojumu instruktora
pienākumus. 1926.gadā kā seržants tika pārcelts uz 1.iznīcinātāju eskadriļu, nākošajā gadā viņš saņēma leitnanta pakāpi. 1928.gadā Jonas Mikėnas pabeidza Kauņas
Mākslas skolas vispārējo nodaļu, tika komandēts uz Itāliju,
bet 1929.gadā - ar kapteini Mačiuiku un kapteini Tumaviču
- lidmašīnā Fiat CR.20 aplidoja Lietuvu, 1930.gadā ar šo
lidmašīnu apciemoja Rīgu. 1932. – 1935.gadā viņš bija
Lietuvas kara aviācijas darbnīcās izgatavotās lidmašīnas
ANBO-IV lidotājs – izmēģinātājs, 1933.gadā viņu norīkoja darbam komisijā Vitauta Dižā kara muzeja aviācijas nodaļas iekārtošanai, 1934.gadā viņš piedalījās triju ANBOIV lidmašīnu lidojumā apkārt Eiropai, izdeva mācību grāmatu ”Aviācijas dzinēji”. 1935.gadā Jonas Mikėnas tika nozīmēts par eskadriļas vadītāja palīgu, bet 1936.gada februārī - iecelts par 1.eskadriļas komandieri. [www.youtube.com atrodams dokumentālas filmas ieraksts – ”Lietuvos
aviacija žiemą - Lithuanian Aviation in Winter (1937 - 1939)”,
kuras kadros redzams arī smaidošais Jonas Mikėnas].
1939.gadā viņam tika piešķirta majora pakāpe un viņš tika
komandēts uz Franciju uzraudzīt Lietuvas kara aviācijas
pasūtīto lidmašīnu MS-406C ražošanu (lidmašīnas
Lietuva tomēr nesaņēma, jo sākas Otrais pasaules karš).
No 1939.gada septembra līdz 1940.gada septembrim Jonas
Mikėnas bija Lietuvas Neredzīgo biedrības vadītājs (biedrība aprūpēja arī kara invalīdus). 1940.gadā, ienākot padomju varai, Jonas Mikėnas tika atbrīvots no armijas kā
rezervists.
Jonas Mikėnas kopā nolidoja 1728 stundas.
Apbalvojumi:
Vitauta Dižā 5. šķiras ordenis, DLK Gedimina 5.
šķiras ordenis, Lietuvas neatkarības medaļa, Čehoslovākijas Baltā Lauvas 5. šķiras ordenis, Itālijas
Kroņa VI pakāpes ordenis, Goda atšķirības zīme
”Tērauda Spārni“.
Pēc atvaļināšanas no armijas Jonas Mikėnas spēja izvairīties no padomju represijām, nodzīvoja otru, garu un
veiksmīgu dzīvi, darbodamies citā jomā – mākslā, jo nāca
no apdāvinātu cilvēku ģimenes (brālis Jozas Lietuvā kļu-
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va par ievērojamu tēlnieku). 1940.gadā viņš sāka strādāt
par keramikas pasniedzēju Kauņas Lietišķās un dekoratīvās mākslas skolā (vēlāk institūtā) un veidoja keramikas
darbus. 1944.gadā Jonas Mikėnas absolvēja Valsts Lietišķās
un dekoratīvās mākslas institūtu, iegūstot mākslinieka –
keramiķa diplomu. Pēc kara, kad institūtu pārcēla uz Viļnu,
viņš kļuva par Viļņas mākslas institūta docentu (1947), bet,
institūtam 1977.gadā atverot filiāli Kauņā, bija tur profesors.
Jonas Mikėnas bija Lietuvas Mākslinieku savienības biedrs,
viens no ievērojamākajiem pēckara keramiķiem, izdevis keramikas tehnoloģiju rokasgrāmatu, monogrāfiju un atmiņu grāmatu. Jonas Mikėnas miris 1988.gadā Kauņā, apglabāts Petrašūnu kapsētā. Dēls kļuva par arhitektu, ir mazmeita.

Lietuvas kara aviācija un tās varoņi
Lietuva var pamatoti lepoties ar savas pirmskara aviācijas sasniegumiem, ar lietuviešu konstruētajām lidmašīnām, lidotājiem un viņu veiktajiem lidojumiem.
(Informācijas avoti - aviācijas enciklopēdija ”Уголок неба”
2004 (-Страница - „История ВВС Литвы. Часть 1 (1919
- 1940)“) un Lietuvas interneta raksti, veltīti aviācijai).
Pirmā aviācijas daļa valstī tika izveidota 1919.gada 30.janvārī, tās sastāvā bija divi oficieri, kara ierēdnis un 10 brīvprātīgie. Pirmo lidmašīnu, ražotu Anglijā 1917.gadā, Lietuvai
februārī ”uzdāvināja” Sarkanā armija, kad divvietīga izlūklidmašīna bija spiesta nosēsties benzīna trūkuma dēļ.
Šo pirmo kara lidmašīnu nogādāja uz Kauņu, kur to
1921.gadā saremontēja. Par pirmajām Lietuvas aviācijas
reāli izmantotajām lidmašīnām kļuva 8 jaunas vācu izlūklidmašīnas LVG C.IV, kas tika nogādātas uz Kauņu
1919.gada 27.februārī. Tā kā lietuviešu pilotu un aviomehāniķu praktiski nebija, dienestā tika uzaicināti vācieši.
Martā sākās pirmie lidojumi, izlūkojot padomju armijas pozīcijas Kedaiņos, Paņevežos un Daugavpilī. Kopā lietuviešu
aviācijā bija vairāk nekā 100 vācu aeroplānu, iegūtu trijos veidos - kā atkāpjošos vācu armijas daļu trofejas, kā
Antantes noteiktā Vācijas kara kontribūcija (30 lidmašīnu), vai neoficiāli. Saskaņā ar Versaļas līgumu Vācijai bija
jāiznīcina savas lidmašīnas, bet tās nelegāli nopirka Lietuva.
Lietuviešu lidotājus sāka apmācīt turpat aviācijas daļā un
līdz 1919.gada decembrim bija apmācīti jau 34 aviatori.
Nākamās divas lidmašīnas arī tika iegūtas visai neparasti.
Pie Ābeļu ciema (Obeļai) Rokišķu tuvumā 1919.gada oktobrī piespiedu nosēšanos veica Junker F13, kas lidoja no
Maskavas uz Vāciju, Lietuvu neinformējot. Starp pasažieriem atradās bijušais Turcijas ārlietu ministrs Anvarpaša un viņa adjutants Kemal-paša (nākamais Turcijas prezidents Ataturks). Antantes pārstāvji uzstāja, lai turkus
aizturētu, bet lietuvieši izturējās pret viņiem pietiekami
korekti, ievietojot Kauņas viesnīcā. Vācieši centās atgūt lidmašīnu, jo monolītais metāla Junker bija jaunums (Lietuvā
nokļuva trešais sērijas eksemplārs - „Аnnelaiz“), daudzas
tā detaļas skaitījās slepenas. Apmaiņā vācieši piedāvāja
iznīcinātāju Fokker D.VII eskadriļu, bet lietuvieši nepiekrita.
Tomēr lidmašīnu drīzumās sasita – tā nokļuva vairākās
avārijās pēc kārtas (pacentās vācu mehāniķi), bet turkiem
sarīkoja bēgšanu. 28.oktobrī vācu pilots, veicot mācību lidojumu ar lietuviešu kursantu lidmašīnā LVG С.VI, imitēja motora bojājumu, nosēdās norunātajā vietā, kur viņus
jau gaidīja. Apbruņojis turkus, pilots kopā ar tiem padzina kursantu, pacēla spārnos lidmašīnu un nogādāja internētos Tilzītē. Pēc šā gadījuma visus vācu algotņus no
Lietuvas aviācijas padzina. Vēlāk minētais vācu lidotājs
kļuva par pilotu padomju – vācu aviokompānijā ”Deruljuft”,
reizēm nosēdās arī Kauņā, tomēr nekad neizkāpa no lid-

mašīnas. Otra lidmašīna tika iegūta līdzīgā situācijā.
1920.gada martā pie Kauņas piespiedu nolaišanos veica vācu
divmotoru bumbvedējs Friedrishafen G. IV а. Ar to no
Smoļenskas atpakaļ uz Vāciju devās šveiciešu sociāldemokrāts Frīdrihs Plattens, pazīstams ar to, ka 1918.gada
janvārī Petrogradā uzbrukuma laikā aizsedza Ļeņinu no
lodēm un pats tika ievainots rokā. Lidmašīna bija nogādājusi uz Maskavu ”sarkano frontinieku” dāvanu – medikamentu kravu. F. Plattens nosēdēja cietumā trīs mēnešus, bet lidmašīnu konfiscēja.
Kaujas kristības lietuviešu lidotājiem sākās 1920.gadā,
kad Lietuvā iebruka Polijas armija, atņmot Viļņu, Viļņas
pagabalu. Kaujas ilga līdz 9.oktobrim.
Ar 1921.gadu Lietuvas kara aviācija sāka nomainīt novecojošo vācu tehniku. Amerikas lietuviešu delegācija vasarā uzdāvināja divus jaunus angļu iznīcinātājus
Martinsaid F.4. 1922.gada maijā Lietuva Itālijā nopirka
10 izlūklidmašīnas SVA-10. 1925.gadā čehi pārdeva Lietuvai
astoņus iznīcinātājus Letov-201 (šīs lidmašīnas bieži avarēja, bojā gāja 4 lidotāji). 1928.gadā tika pasūtītas un piegādātas Itālijas lidmašīnas - 20 izlūklidmašīnu Ansaldo A120 un 15 iznīcinātāju Fiat SR-20, kuras kļuva par lietuviešu aviācijas pamatu 20.gs. 30.gados (lidmašīnu pasūtījuma izpildi Itālijā pārraudzīja Jonas Mikėnas).
20.gs. 20.gadu sākumā parādījās oriģinālās lietuviešu
lidmašīnas, kuras radīja divi talantīgi konstruktori, kas bija
mācījušies Parīzes Augstākajā aviācijas skolā – J.
Dobkevičius (gāja bojā 1926.gadā) un A. Gustaitis. Lietuviešu
lidmašīnu sērijveida ražošanas, Kauņas aviācijas rūpnīcas
izveides organizētājs, Lietuvas aviācijas un jauno konstruktoru audzinātājs - A. Gustaitis 1925.gadā konstruēja
un izgatavoja lidmašīnu ar nosaukumu ANBO, bet 1932.gadā
radīja un izmēģināja jau ANBO-IV lidmašīnu. Nākamajos
divos gados tika saražota šo lidmašīnu sērija (15 lidmašīnas). Tiem laikiem lidmašīnai bija ļoti labi rādītāji – maksimālais ātrums – 290 km/stundā, pacelšanās augstums
– 8 km, lidojums bez nosēšanās - 800 km.
1937.gadā lidmašīna tika modernizēta un nosaukta par
ANBO-41. Līdz 1939.gadam tika izgatavotas 20 šādas lidmašīnas. Kopā 1925. - 1939.gadā tika izgatavotas 66 ANBO
tipa lidmašīnas. 1940.gada jūnijā padomju armija pārņēma visas lidmašīnas, un līdz mūsdienām saglabājusies tikai viena oriģinālā lietuviešu lidmašīna - ANBO-I, kas okupācijas sākumā jau atradās Kara muzejā.
Saskaņā ar aviācijas enciklopēdijas ”Уголок неба” sadaļas ”Lietuvas MGS vēsture” datiem, 1940.gada 15.jūnijā, trijās Lietuvas aviācijas daļās (grupās) kopā bija 90 lidmašīnas. Šīs trīs aviācijas grupas bija – izlūkošanas (3 eskadriļas - 22 lidmašīnas, Paņevežā), iznīcinātāju (3 eskadriļas
- 38 lidmašīnas, Kauņā. Otro iznīcinātāju eskadriļu ar 14
lidmašīnām komandēja majors Jonas Mikėnas – 13 lidmašīnas Dewoitine D.501L un 1 lidmašīna Bücker Bü 133C
„Jungmeister“) un bumbvedēju (2 eskadriļas - 30 lidmašīnas, aerodroms Zokņai, Šauļos) grupa.

Ņemot vērā lietuviešu lidmašīnas ANBO-IV labos tehniskos rādītājus, konstruktori un lidotāji vēlējās demonstrēt savas lidmašīnas citām valstīm, saņemt pasūtījumus,
popularizēt Lietuvas valsti un savu profesionālo prasmi.
Lietuviešu lidotāju Stepona Dariaus un Stasa Girėno lidojums pāri Atlantijas okeānam, 1933.gada 15.jūlijā pulkst.
6.24 pēc vietējā laika paceļoties no Beneta lidostas Ņujorkā,
pārsteidza pasauli un tautiešus Lietuvā. „Jūsu lidotāji Darius un Girėnas šodien plkst. 5 izlidoja uz Kauņu. Pēc tuvākajām 40 stundām gaidiet agri pirmdien Kauņā.”. Tādu
ziņu Lietuvas konsuls Ņujorkā Povilas Žadeikis ar telegrammu nodeva Lietuvas aeroklubam.
Ziņu par
”Lituanica” lidojumu pa visu pasauli ātri izplatīja ziņu aģentūras, tai pašā dienā to uzzināja arī Lietuvā. 16.jūlija vakarā
tika iedegti Kauņas radiostacijas torņa prožektori, gaisā patrulēja kara aviācijas lidmašīna, Aleksotas lidlaukā sapulcējās ap 25 000 tūkst. cilvēku, lai sagaidītu varoņus.
Lidmašīnai Kauņā vajadzēja ielidot ap plkst.2 vai plkst.3 naktī, taču 17.jūlijā lidmašīna neparādījās, uz rīta pusi sagaidītāji sāka izklīst. Vēlāk noskaidrojās, ka pēc Atlantijas okeāna pārlidošanas, nonākot vētrā pie Īrijas, lidotāji pagriezās
uz ziemeļiem un pāri Skotijai un Ziemeļjūrai sasniedza Vāciju.
Lidojot pār Berlinchena miestiņu, ”Lituanica” tika apgaismota ar prožektoru (acīmredzot, pretgaisa aizsardzības).
Lidmašīna aizķērās aiz koku galotnēm, nolauza dažus kokus un 17.jūlijā plkst. 0.36 pēc Berlīnes laika nogāzās blakus Kuhdamas ciemam Soldino apkārtnē (tagad Polijas teritorija, Pščelniko ciems). Lietuvu par traģēdiju informēja
aģentūras ELTA pārstāvis Berlīnē - plkst.11.30 tika saņemta
ziņa, ka netālu no Soldino avarējusi lidmašīna, kuru vācu
gaisa policija atpazinusi kā ”Lituanica” …
Pasaules aviācijas vēsturē šis lidojums tiek minēts kā
viens no visprecīzākajiem. Piloti ceļā līdz katastrofas vietai 37 stundu un 11 minūšu laikā veica 6411 km. Sasniegts
pasaulē otrais tāluma rekords un ceturtais pēc gaisā pavadītā laika. Pilotu nāves vietā Myslibušā 1936.gadā pēc
arhitekta Vytauta Landsberģa-Žemkalna projekta tika uzcelts piemineklis. Pateicoties Polijas lietuviešu, vietējo iedzīvotāju pūlēm, piemineklis pārdzīvoja komunistisko perioda. Blakus bojāejas vietai ir izveidots Stepona Dariaus
un Stasa Girėno muzejs, viņu vārdā nosaukta ģimnāzija
un laukums pilsētā. 2008. gadā tika atklāts piemiņas akmens ar piemiņas plāksni, iemūžinot divu lietuviešu lidojumu pāri Atlantijas okeānam. Skaists piemineklis
Atlantijas okeāna uzvarētājiem uzcelts 1993.gadā Kauņā.
Anīkšču tuvumā, 80 km no Aknīstes, blakus nesen atklātajai Galotņu takai, atrodas Lietuvas otrs lielākais akmens
Puntukas. Tanī izkalti ”Lituanica” lidotāju Darius un
Girėnas bareljefi, kā arī viņu testamenta lietuviešu tautai vārdi. Šos bareljefus un tekstu Otrā pasaules kara laikā, 1943.gadā, 180 dienu laikā izkala skulptors Bronius
Pundzius par godu lidojuma 10. gadadienai.

Mēs lidosim uz Lietuvu!
Lidotāji Steponas
Darius un Stasis
Girėnas.

Iznīcinātāju eskadriļas iznīcinātāji Dewoitine D-501L
aerodromā Freda pie Kauņas. Galvenais to uzdevums
bija galvaspilsētas pretgaisa aizsardzība. 2.iznīcinātāju
eskadriļu komandēja Jonas Mikenas.

2014.gadā Lietuvas
presē parādījās vairāki
raksti, veltīti cita lietuviešu lidotāju lidojuma
apkārt Eiropai 70. gadadienai – ”Lietuvas piekūni Eiropā”, ”Lietuviešu spārnu triumfs”.
Šis lidojums ar ANBO-
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IV, kuras bija radījis Antanas Gustaitis, tika veikts, godinot
pirms gada bojā gājušo varoņu - lietuviešu lidotāju Stepona
Darius un Stasa Girėnas - piemiņu. 1934.gadu var droši
saukt par lietuviešu kara aviācijas triumfa gadu.
Bezprecedenta lidojums apkārt Eiropai pārsteidza kontinentu, Eiropas prese bārstīja slavinājumus lietuviešu pilotiem un konstruktoram. Desmiti tūkstošu kilometru tika
nolidoti bez jebkādiem lidmašīnu bojājumiem, šķērsojot četras ne vienmēr mierīgas jūras un Alpu un Karpatu kalnus.
Kā jau minēts, arī leitnants Jonas Mikėnas, kā trešās lidmašīnas pilots, piedalījās triju ANBO-IV lidmašīnu lidojumā apkārt Eiropai. Eskadriļas vadītājs un pirmās lidmašīnas pilots bija inženieris, lidmašīnu konstruktors, pulkvežleitnants Antanas Gustaitis (1941.gadā A.Gustaitis atkārtoti nonāca Maskavā, kur tika nošauts NKVD cietumā).

Kara aviācijas lidotāji – lidojuma apkārt Eiropai
dalībnieki - pie ANBO-IV. No kreisās: Romualdas
Marcinkus, Jonas Liorentas, Antanas Gustaitis,
Juozas Namikas, Jonas Mikėnas, Kazys Rimkevičius.
Kauņa, 1934 gada jūnijs.
Attēls no albuma „Lietuvos aviacija 1919 - 1940“.
Lidojums apkārt Eiropai notika no 25.jūnija līdz 19.jūlijam, 24 dienās veicot maršrutu: Kauņa – Stokholma –
Kopenhāgena – Brisele – Amsterdama – Londona –Parīze
– Marseļa – Roma – Udine – Vīne – Prāga – Budapešta –
Bukareste – Kijeva –Maskava - Veļikije Luki - Kauņa. Visās
apmeklētajās valstīs Lietuvas valsts spārnotos vēstnešus
sagaidīja ļoti sirsnīgi un ar cieņu. Piloti apmeklēja izstādes, rūpniecības, vēstures, mākslas un kultūras objektus.
Galvaspilsētās pilotus sagaidīja un pavadīja augsta ranga
valsts pārstāvji ar gods sardzi, orķestrim spēlējot valsts himnu, plīvojot karogiem. Stokholma salutēja ar lielgabalu šāvieniem. Briselē beļģi brīnījās, kā tādas mazas, nesen nodibinātas valsts piloti lido ar pašu valstī konstruētām un
ražotām lidmašīnām. Romā lidojuma dalībniekus pieņēma
Itālijas diktators
B.Musolini. Viņš un
citas amatpersonas
bija pārsteigti, kad
A.Gustaitis tos uzrunāja
itāliski.
Eskadriļai atstājot
valsti, Musolini lika
Itālijas militārajām
lidmašīnām to ar cieņu pavadīt
līdz
Austrijas robežai.
ANBO-IV trijotne
virs Romas.
1934.gada.
6. - 11.jūlijā /
Attēls no
plienosparnai.lt/
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Kijevā un Maskavā valdības amatpersonas daudz runāja par padomju sasniegumiem un draudzīgajām jūtām pret Lietuvu. Maskavā redzēja uzrakstus „Privet
letčikam družeskoj Litvy”. Pilotus sveica viens no PSRS
līderiem K.Vorošilovs. Savukārt, Lietuvas kaimiņš –
Vācija, ar ”miermīlīgo” Hitleru vadībā - neļāva eskadriļai lidot pāri tās teritorijai, paskaidrojot, ka saskaņā
ar Versaļas līgumu tai nevar būt savas militārās lidmašīnas, tāpēc šeit nedrīkst lidot arī citu valstu militārās lidmašīnas. (Šis Vācijas arguments ticis minēts
arī kā iespējamais Darius un Girėnas lidmašīnas bojāejas
iemesls – proti, to notriekusi Vācijas pretgaisa aizsardzība).
Citējot aviācijas vēsturnieku G. Ramošku, „19.jūlijā lidmašīnu ANBO-IV ķēde atstāj padomju galvaspilsētu un pagriežas uz rietumiem. Veļikije Luki aerodromā lidmašīnām
uzpilda benzīnu un tās pašas dienas pēcpusdienā ar minūtes precizitāti piloti sasniedz Kauņu. Tieši pirms gada,
19.jūlijā, šajā aerodromā nolaidās lidmašīna ar S. Darius
ir S. Girėnas mirstīgajām atliekām.”
Tā beidzās unikālais Lietuvas aviatoru pārlidojums, kuru
saprotamu iemeslu dēl nekad un neviens vairs neatkārtoja:
pēc pieciem gadiem Eiropas debesīs sāka plosīties 2.pasaules
karš, vēl pēc diviem gadiem pazuda gan pati Lietuva, gan
tās aviācija. Taču 1934.gadā ANBO-IV triumfs iedvesmoja A. Gustaiti jauniem darbiem – viņš turpināja radīt arvien uzlabotus lietuviešu lidmašīnas modeļus. Pēdējais inženiera radītais darbs - ANBO VIII - pirmoreiz pacēlās
gaisā 1939.gada 5.septembrī.
Internetā var atrast daudzus materiālus par pirmskara Lietuvas aviatoriem un aviācijas sasniegumiem. Tāpat
interesenti var apmeklēt Lietuvas Aviācijas muzeju, kas
atrodas vēsturiskajā Kauņas lidlaukā (Veiverių gatve 132
A, Kauņa).
PS. ”Tērauda Spārni” starpkaru periodā bija prestižākais Lietuvas kara aviācijas apbalvojums, kas tika pasniegts
izcilākajiem lidotājiem. Goda atšķirības zīme tika nodibināta 1932.gadā. Ar šo apbalvojumu līdz 1940.gada rudenim apbalvoti 135 Lietuvas un ārvalstu lidotāji.
Sagatavoja I.Cālīte.

* 2018.gada 16.februārī
Lietuvas Republika svinēs valstiskuma
atjaunošanas simtgadi. Aknīstes
pagastā dzimušais
Jonas Mikėnas

AKNĪSTES NOVADA BIBLIOTĒKU
DEPOZITĀRIJA JAUNIEGUVUMI
janvārī
Lekberga, Kamilla. Bākas sargi : detektīvromāns
Ošs, Jānis. Juris Mežmalis karaļa dienestā. Jura Mežmaļa atgriešanās : vēsturisks romāns
Korija, Džeina. Mana vīra sieva : romāns
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku
Betsa, Šarlote. Pils pie ezera : seni noslēpumi un liktenīgas kaislības
Moja, Džodžo. Pēc tevis : romāns
Āboliņa, Daira, 1962-. Jāņa Streiča maģiskais reālisms : 22 filmas
Rubenis, Juris, 1961-. Viņa un viņš : mīlestība, attiecības, sekss
Литвинова, Анна. Слишком много любовников : [16+]
Арментроут, Дженнифер. Список возмездия : [роман : 16+]
Князева, Анна. Призраки Замоскворечья : роман
Колычев, Владимир, 1968-. Братство волчьей стаи : [16+]
Гришэм, Джон. Шантаж : роман
Темная сторона Швеции : [сборник шведских детективных рассказов]
Петерсон, Элис. Спустя десять счастливых лет : [роман : 16+]
Робертс, Нора. Благие намерения : [роман : 16+]
Moja, Džodžo. Pirms atkal tiksimies : [romāns]

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkas jaunieguvumi
februārī
Lindstrēma, Inga. Saulgriežu dziesma : mīlas stāsts no Zviedrijas
Vailda, Meredita. Triumfs : romāns
Pohodņeva, Maija, 1974-. Naida simetrija: psiholoģisks spriedzes romāns
Indridasons, Arnalds. Purvs : islandiešu kriminālromāns
Krūmiņš, Jūlijs, 1943-. Iļģuciema pašpuikas stāsti
Nesbē, Jū. Dēls: detektīvromāns
Robertsa, Nora. Asara zirnekļa tīklā : romāns
Ravičs, Slavomirs. Ilgais gājiens : patiess stāsts par ceļu uz brīvību
Devero, Džūda. Lepnums un aizspriedumi : romāns
Kota, Laima. Istaba : romāns
Ābele, Inga, 1972-. Duna : romāns
Teilore, Lulū. Sniega eņģelis : romāns
Līvmane, Akvelīna, 1951-. Mīl-nemīl : atvērto siržu sarunas
Marno, Ņina. Tas viss ir bijis : trīs stāstu izlase, kas balstīta uz patiesiem notikumiem.

Bērnu un jauniešu literatūra
Pabrieža, Sintija. Čukbānīša Rūkonīša un baltā stārķa piedzīvojumi : [stāsti]
Neimane, Kristīne. Ezītis, kam nebija kažociņa : [stāsts]
Nemiera, Linda, 1981-. Pūča un Pinčijas gaisa pils : [stāsts]
Pelnrušķīte: literārās pasakas
Meža dzīvnieki
Mājdzīvnieki
Parvela, Timo. Pauls spēlē futbolu : [stāsts]
Hovards, Mārtins. Auniņš Šons. Lielā bumbošanās : Sūnulejas stāstiņi
Parvela, Timo. Ella un draugi : [stāsts]
Bārnets, Maks. Divi negantnieki blēņojas atkal
Rasela, Reičela Renē. Nikijas dienasgrāmata
Stiltons, Džeronīmo. Slepenais aģents : [stāsts]
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Par mobilā mamogrāfa
izbraukumu
SIA ‘’Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus. Mamogrāfija ir krūts audu rentgenoloģiska iz-
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meklēšana ar zemas intensitātes rentgenstarojumu. Šī uzskatāma par vienu no efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi
atklātu krūts vēzi.
Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss,
kura pieejamība izbraukumos pa Latviju atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Piedāvājam šādus mamogrāfijas izmeklējumus:
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm - izmeklējumu veic BEZMAKSAS.
2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 2,85). Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
Tālrunis uzziņām: 26458044.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” plāno veikt mobilā mamogrāfa izbraukumu uz Aknīsti 2017. gada 18. martā. Mobilajam mamogrāfam nav nepieciešami ārējie enerģijas avoti.
Mamogrāfa atrašanās vieta: Veselības un sociālās aprūpes centrs, Skolas iela 9, Aknīste, no plkst. 10.00 līdz plkst.
12.30.

100 dienas skolā
17.februārī Aknīstes vidusskolas pirmklasnieki atzīmēja
savas skolā pavadītās pirmās 100 dienas. Uz svinīgo pasākumu tika aicināti 1.klases skolēnu vecāki, skolotāji, bibliotekāres un bijušās bērnudārza audzinātājas.
Skolēni pasākumam bija nopietni gatavojušies, jo no pirmklasnieku un viņu vecāku darinātajiem izstrādājumiem bija
iekārtota izstāde par tēmu “100 dienas skolā”.
Visus klātesošos uzrunāja skolas bibliotekāre Aina Deksne
un viņas palīgi- Zinītis un Nezinītis.
Pasākuma dienā pirmklasnieki iepriecināja klātesošos
ar skanīgām dziesmām un dzejoļiem.
1.klases skolēnus apsveikt bija ieradušies arī 2.,3.,4. klases skolēni. Viņi mazajiem skolas biedriem bija sagatavojuši jaukas dāvanas un radošus priekšnesumus.
Pilsētas bērnu bibliotekāre Velga Buiķe bija sarūpējusi dāvanas un atzinības rakstus čaklākajiem lasītājiem.Paldies!
Laba vēlējumus teica, un dāvanas pasniedz bērnu dārza audzinātāja Ilva un auklīte Aija. Paldies!
Lai gan mazo pirmklasnieku sirsniņās sākumā bija jūtams uztraukums un jaušami bailīgi acu skatieni, pēc saņemtajām dāvanām un novēlējumiem, sejās parādījās prieks
un visi jutās laimīgi.
Visi pirmklasnieki saņēma sertifikātus, kas apliecināja, ka pa šīm 100 dienām viņi ir kļuvuši par pilntiesīgiem
sākumskolas skolēniem un ir daudz ko iemācījušies. 1.klases skolēnu vecāki saņēma pateicības par atbalstu un ieguldīto darbu bērna audzināšanā.
Paldies vecākiem, kuri bija ieradušies uz pasākumu un
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti,
Lai nu mīļi Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Pieminēsim Aknīstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
Mūžībā aizgājušos:
Āriņa Lidija
09.09.1928 18.02.2017
Baranova Katrīne
03.12.1939 22.02.2017
Čūriška Skaidrīte
17.04.1940 29.01.2017
Lavins Elmārs
01.05.1941 09.02.2017
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!
Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

priecājās kopā ar mums, paldies par atsaucību, radošumu
izgatavojot darbiņu izstādei 100 dienas skolā.
Pasākuma noslēgumā skolēni priecājās par krāšņajām
brīnumsvecītēm svētku kliņģerī un pēc tam cienājās ar garšīgo kliņģeri.
Liels paldies 9.klases meitenēm un audzinātājai Ainai
Deksnei, kuras šo pasākumu palīdzēja organizēt un vadīt.
Paldies skolotājai Evai Jočai par zāles noformējumu. Paldies
mūzikas skolotājai Ingai Kraševskai par skanīgajām dziesmām, skolotājām Elitai Zariņai, Daigai Ielejai, Skaidrītei
Jasānei par interesantajām dāvanām un priekšnesumiem.
Paldies skolas saimniecei Valērijai Eglītei par svētku galdu!
Lai mazajiem pirmklasniekiem arī turpmākās dienas skolā būtu jaunu zināšanu, izturības un radoša dzīvesprieka
piepildītas!
1.klases audzinātāja Gunta Ozoliņa

Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.
Skumstam kopā ar Guntaru,
Māri un Jāni, tēvu un vectēvu
izvadot pēdējā gaitā.

Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
/Z. Purvs/
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība
Kristīnei, tēti mūžībā pavadot.
Bijušie klases biedri un klases
audzinātāja Ruta Mežaraupe.

Mednieku kolektīvs “Aknīste”
Ir sāpes, k nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt
spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un
klusē,
Kaut vai tā lai Tev palīdzētu.

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības
gaišais stars.
/O.Vācietis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilzei, tēvu mūžībā pavadot.

Visdziļākā līdzjūtība Ilzei
un viņas ģimenei,
māmuļu izvadot
pēdējā gaitā.

2007. gada
absolventi
un klases
audzinātāja
Lilija Pupiņa
Aknīstē.

Kolēģi Aknīstes
novada domē.

Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!
Skumju brīdī esam kopā ar Ilzi
no māmuļas atvadoties.
VPDK „Ieleja”
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Lai vienmēr kāds sapnis nomodā,
Kāda vēlme, ko piepildīt.
Kāda atsaucīga, laba sirds,
Kāda pastiepta draudzīga roka.
Un draugi, un dzīves, kurām
dzīvot līdz..
Nozīmīgas jubilejas februārī
svinēja
Belanoška Juris
Ķiķēns Zigmunds
Melniece Sandra
Kalnietis Jānis
Dronka Juris
Nemirska Vera
Nemirskis Jānis
Vasiļjevs Leonīds
Zaldaka Aldona
Matvejevs Fjodors
Ģīle Monika
Mikitova Valda
Zariņa Leontīna
Kalnaģeidāne Alma
Krūmiņa Vēsma
Puriņa Rasma

Laime ir putns
ar gaistošiem spārniem,
Noķer to šodien –
tā izgaist var rīt!
Laime ir dzintars
zeltaini sveķains,
priedes asarā ieaudzis rīts.
Laimi var pasniegt un dot,
bet svarīgāk
pašam to sevī ir atrast
un iemantot...
Marta mēneša jubilāri
Jānis Bondars
Ruta Brakovska
Velga Buiķe
Lidija Deksne
Valija Kovaļevska
Maija Ķiķēna

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām,
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem,
Vecāku mīlošā sirds.

Sveicam Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēto bērniņu:
Evelīnu Makovecku.
Kopā ar vecākiem priecājamies
par viņas nākšanu pasaulē!
Aknīstes novada
dzimtsarakstu nodaļa

Sirsnīgi sveicam un vēlam
daudz laimes dzimšanas dienā!
Aknīstes novada pašvaldības
darbinieku arodbiedrība

No vasaras mācies mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un siltumu krāt.
Katram dzīvotam mirklim,
pieliekot mīļumu klāt.
/Ā.Elksne/
Sveicam Antoņinu Beļeviču
un Mariju Ribicku
dzimšanas dienā.
Vēlam veselību un dzīvesprieku!
Aknīstes senioru centrs

Aknîstes novada domes izdevums
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