
Aknīstē tiks atklāta holokaustā bojāgājušo ebreju piemiņas vieta 

Kopš 1941.gada 18.jūlija ir pagājuši 79 gadi – viena cilvēka vēl īsti nenodzīvota 

mūža laiks. Tomēr varam jau teikt, ka starp šodienu un pieminēto datumu starpā stāv viena 

paaudze. Tas ir pietiekošs laiks, lai spētu skaidrāk izprast to, kas un kāpēc ir noticis. Un 

kam nebija jānotiek. 

Pirms 79 gadiem, vienā dienā – 18.jūlija rītā,  Aknīste tika pārvērsta līdz 

nepazīšanai: tukšas mājas, pamestas mantas, klusas ielas, ar dēļiem aizsisti logi, durvis. Un 

labi redzams uzraksts pie Aknīstes robežām, ka šī vieta ir brīva no ebrejiem. 

Averbohi, Beinerti, Belli, Berkoviči, Bravarniki, Dimanti, Eidelmaņi, Geci, 

Gordoni, Grīnmani, Haini, Joffes, Kaci, Klāsi, Kogani, Kopeloviči, Kocini, Krevno, 

Kromi, Kugeli, Kurlandi, Lati, Lezeroviči, Levini, Levinsoni, Margenieki, Markoviči, 

Matisoni, Rozenbergi, Rozenkoviči, Rozentāli, Zalegaleri, Sapožņiki, Šefteloviči, Šēri, 

Segāli, Simanoviči, Skutelski, Zlatokrilovi, Sluckini, Soni, Šrubišeki, Tuboviči, 

Vitkovski….   

Augšminētie ir dzimtu uzvārdi. Pēc šobrīd pieejamiem datiem zināms, ka Aknīstē 

dzīvojis 191 ebrejs, bet dati joprojām ir nepilnīgi. Lēšams, ka Aknīste zaudēja ap 200 līdz 

pat 250 savus iedzīvotājus – aptuveni pusi no tolaik esošā iedzīvotāju skaita.  

 

 

 

 

 

 

 

             Rohija Margenieks, Aknīstes ebreju meitene ap 1935.gadu  

Foto no Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājuma (Inv.Nr. AKM 226) 

Jā, protams, Aknīstē, tāpat kā citās vietās Latvijā, Eiropā, pēc holokausta bija gan 

ebreju māju izlaupīšanas, gan domstarpības kaimiņu starpā, kuram tad tagad īsti piederēs 

nolaupītās siena dakšas vai  naktsskapītis, vai krelles… Tomēr bija arī epizodes, kurās 

mājas palika neskartas gadiem ilgi un skanēja sarunas, ka notikušais ir liela, liela kļūda. 

Mazliet ieskatam -  “Pēc tās nošaušanas, tad visi metās uz tiem žīdu namiem. Un 

es arī tas biju…  Visi jau domāja, ka tur nezin kas… atceros – staigāja ar tādiem gariem 

iesmiem, bakstīja viskautkur, meklēja vai kāds dzīvs vēl nav palicis. Es, vienīgais ko 

atradu, bija kvadrātiņš, ko es biju redzējis, ka viņi lieto piesienot pie pieres, kad viņi kaut 

ko lasīja. Man kā puikam interesēja, kas tajā kubiciņā ir iekšā, es mājās atlauzu vaļā – tur 



bija uz dzeltenas strēmelītes, papīra vai ādas, ar viņu burtiem kaut kas sarakstīts.”– izskanot 

šiem vārdiem, sapratu, ka ir novēlies viens smags akmens no sirdsapziņas, kas bija 

nospiesta gadiem ilgi, kaut arī tolaik iegūtais bija tā laika zēna acīs tāds nieks vien. Šīs 

sarunas noslēgumā skanēja secinājums – “…tai politikai vajadzēja uzkurināt to naidu pret 

ebrejiem, jo – ja plēšas, tad vieglāk valdīt…” – atmiņu teicēja vārds netiek publiskots. 

Jā, varam arī teikt, ka ebreju iznīcinātāju rindās bija arī pašu ļaudis, tomēr pretī likt 

faktus, cik daudzi Aknīstes vīri slēpās, lai tikai viņus nesaņemtu šāvēju rindās. “Viņi gulēja, 

piespiedušies pie Dingas dzirnavu sienām, ausis aizspieduši, lai nedzirdētu šaušanu turpat 

upes krastā… Viņi negribēja, ka viņus arī pieliek pie šāvējiem…” – pēc Annas Mežaraupes 

(1926 – 2016) stāstītā. 

Tas bija laiks, kas cilvēkiem prasīja lielu gudrību, lai paliktu dzīva cilvēcība un 

skaidrs redzējums uz notiekošo. Ne visiem gudrība piemita tolaik, un arī mūsdienās vairāki 

stereotipi un propogandas augļi ir tik dzīvi, ka reti, bet joprojām pret ebreju tautu vēršas 

dažādi izteicieni un secinājumi.  

 Uz lielā masu kapa malas Jaunās ielās galā, Aknīstē, tika nostādīts puika – melniem 

matiem, tumšām acīm, nobijies un jau it kā par kaut ko vainīgs… Lielākā aknīstiešu daļa 

viņu pazina pēc iesaukas “Vilmuks” – pareizi Vilmantis Proscens (1935 – 2012). Viņš bija 

latviešu puika, bet pēc skata bija izskatījies līdzīgs ebreju puikam, ar ebreju bērniem bija 

kopā spēlējies, tamdēļ arī nošaujams…, uz viņu tēmējot, viņš tika pazīts pēdējā brīdī un 

novests no kapa malas nost… Tā viņa paša stāstīto atceras viņa brāļa mazmeita Marta Herca.  

Atmiņas no 1941.gada 19.jūlija agra rīta par pēdējo Aknīstes ebreju, kurš 18.jūlijā 

bija paslēpies - “Tātad – es redzēju, ka to Apku ved un viņš ir pie šī Augšzemes un Dārza 

ielas krustojuma. Tad bija dzirdami vēl šāvieni – laikam kāds bija dzīvs palicis vai kā… 

Viņi apstājās. Apkam rokās bija maiss. Atskanot šāvieniem, Apka nolika maisu zemē, 

salika plaukstas kopā un klanījās. Šaušana apklusa. Pavadīja Apku viens vīrs zilā uzvalkā, 

kājās zābaki, ar šauteni. Kad šaušana apklusa, vedējs mudināja Apku doties uz priekšu, tad 

Apka nolika savu nesamo zemē, piespieda ar roku, aizgāja tālāk bez maisa. Pēc kāda laika 

dzirdējām vienu šāvienu. Mēs aizgājām uz Geriņa māju (tagadējā Smilšu iela 3), es vēl 

biju mazs, tēvs mani pacēla, es redzēju, ka pusceļā starp Augšzemes ielu un nošaušanas 

vietu piekalnē, gulēja Apka.” – pēc Anatolija Timofejeva stāstītā 2019.gadā. 

Aknīstē ebreju iznīcināšana notika divās vietās – Jaunās ielas galā, kalna pakājē un 

aiz sabiedriskās pirts (kura tolaik nebija uzcelta) Krasta ielā. 

2020.gada 25.oktobrī plkst.15.00 Aknīstē, Jaunās ielas galā, kalna pakājē tiks 

atklāts piemiņas akmens holokaustā bojāgājušajiem Aknīstes ebrejiem. Aicināti visi. Mēs 

staigājam tos pašus ceļus, kur kādreiz staigāja viņi. Mēs veram tās pašas namu durvis, kuras 

eņģēs ielikuši ir viņi. 

Iecerēts, ka atklāšanas pasākums noritēs klātesot Aknīstes ebreju pēctečiem, 

rabīnam, Rīgas ebreju kopienai, Izraēlas vēstniecībai, operas solistam no Izraēlas, kas 



izdziedās ebreju lūgšanu tekstus. Neklātienē, bet domās kopā būs arī Jēkabpils ebreju 

kopienas ļaudis. 

Pateicība visiem, kas jebkādā veidā ir iesaistījušies piemiņas vietas tapšanā – 

Aknīstes Mākslas skolas bērniem; pieaugušajiem, ar kuriem ir meklēti kopīgi risinājumi, 

īpaši akmeņkaļiem Arturam Zeiļam, Oskaram Pauram (Rēzekne) un Aknīstes 

ev.lut.draudzes vikāram Atim Bambānam par garīgo klātbūtni un daudzajiem darbiem 

iniciatīvas īstenošanā. 

 Atklāšanas pasākums noritēs ārā. Aicinām ievērot visus valstī noteiktos drošības 

pasākumus, lai nevairotu Covid – 19 inficēto skaitu. Ja 25.10.2020. aktuālie vīrusa ierobežošanas 

noteikumi neatļaus rīkot pulcēšanos, tad atklāšanas pasākums tiks atcelts.  

Līga Jaujeniece, 

Aknīstes Novadpētniecības muzeja vadītāja 

 


