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Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto darbu
2018. gadā
Līksnas pagastā uz 01.01.2019. deklarēti 1084 iedzīvotāji.
2018. gadā piedzimuši 5 bērni, mirušas 9 personas.
.
Dzimuši
Miruši

2015
3
17

I.

2016
5
15

2017
5
14

2018
5
9

Pārvaldes uzdevumi un struktūra

Līksnas pagasta pārvalde ir Daugavpils novada pašvaldības iestāde , kas
organizē Daugavpils novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus un nodrošina
to pieejamību Līksnas pagasta teritorijā
Līksnas pagasta pārvaldē ir šādas struktūrvienības:
- kanceleja
- pagasta kultūras nams;
- pagasta bibliotēka;
- dzīvokļu un komunālais dienests;
- Līksnas felčerpunkts.
Kanceleja
Līksnas pagasta pārvaldē nodarbināti 26 darbinieki, t.sk. 3 darbinieki uz
sezonas darbu.
Pamatojoties uz Daugavpils novada domes noteikumiem “Par Daugavpils
novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” , veikta darbinieku ikgadējā darba
izpildes novērtēšana. Novērtēšanas rezultāti: Teicami 3,85% (1 darbinieks) Ļoti
labi 26,92% (7 darbinieki), Labi 69,23% (18 darbinieki)
2018. gadā pagasta pārvaldes darbinieki piedalījās
lēmumu projektu
izstrādē izskatīšanai novada domes sēdēs, kā arī pēc iedzīvotāju un iestāžu
pieprasījuma tika izsniegtas dažādas izziņas un notikusi sarakste pašvaldības
funkciju izpildē ar iestādēm un organizācijām.

2

2018.gadā pārvaldes darbinieki apmeklēja dažādus seminārus un kursus, lai
paaugstinātu savu kvalifikāciju.
Pārvaldes vadītāja apmeklēja profesionālās pilnveides 160 stundu kursus
izglītības programmā “Pašvaldības darba vadība un administrēšana” un ieguva
apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.
Finansiālā situācija
Pārvalde savas funkcijas veica atbilstoši piešķirtajam finansējumam.
2018.gadā Līksnas pagasta pārvaldes pamatbudžets bija apstiprināts:
ieņēmumos EUR 647204 , un izdevumos EUR 671572 apmērā , faktiskā
izpilde- ieņēmumos 95,90 %, izdevumos- 92,44%
Esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu budžeta ieņēmumu izpildi.
Ir izveidota komisija darbam ar debitoru parādiem, kas analizē parādu
rašanās iemeslus un slēdz vienošanos ar parādniekiem par parādu nomaksu.
Vienošanās tiek sastādīts grafiks parāda samaksai ar termiņiem.
Parādniekiem regulāri tika nosūtīti atgādinājumi par esošo parādu. 2018. gadā
noslēgtas 2 vienošanās, nosūtīti 36 brīdinājumi par komunālo parādu nomaksu, kā
arī 10 brīdinājumi par zemes nomas parādu.
Neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, turpina pieaugt nekustamā īpašuma
nodokļa parāds, no kura lielāko daļu veido mirušo personu parādi.
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai un citu pašvaldības funkciju
veikšanai pagasta pārvaldes rīcībā ir divi autobusi.
Sociālā palīdzība
Līksnas pagasta teritorijā pagasta iedzīvotājus apkalpo Daugavpils novada
Sociālā dienesta sociālā darbiniece Elvīra Vorošena, kuras uzdevums ir sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana Līksnas pagastā dzīvojošām trūcīgajām
personām, veicināt personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī
veicināt šo personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni.
2018. gadā Daugavpils novada Sociālajā dienestā iesniegti 284 lēmumu projekti
dažādu pabalstu un pakalpojumu piešķiršanai.
Kopā ar Līksnas bāriņtiesu ir veiktas 401 apsekošanas klientu dzīves vietā, lai
pieņemtu objektīvu lēmumu sociālajos jautājumos; sastādīti 12 rehabilitācijas plāni,
veikts darbs 2 augsta riska ģimenēs ar bērniem.
12 bērni bāreņi un bērni ar īpašām vajadzībām bija Ziemassvētku pasākumā,
kur viņi noskatījās Sanktpēterburgas teātra izrādi ”Ziemassvētku pasaka.”
Sociālā darbiniece piedalījās 5 izglītojošos semināros un pieredzes apmaiņas braucienā
uz Holandi.
2018.gadā trūcīgas ģimenes statuss tika piešķirts 60 ģimenēm, tas ir 100
personām./ attiecīgi 2017.gadā bija 63 ģimenes-114 personas/
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Sociālā atbalsta pasākumiem izlietoti 20380,09/ 2017- 28724,48 euro/
no tiem
veikta izmaksa garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 53 personām –
17173,99 euro
dzīvokļa pabalsti izmaksāti 24 ģimenēm- 2190 euro/ šo pabalstu saņēma trūcīgās
ģimenes ar bērniem , vientuļie pensionāri, vientuļie invalīdi, bērni bāreņi/
mācību līdzekļu iegādei pabalstu saņēma 6 bērni no trūcīgajām ģimenēm– 132 euro
skolēnu ēdināšanai- 850,53 euro apmaksājam ēdināšanu skolā 10 bērniem/-šis
pabalsts samazinājies uz pusi ,jo pamatskolas skolēni mūsu novadā tiek ēdināti bez
maksas.
veselības aprūpei , onkoloģijas slimniekiem,svētkos, jubilejās- izlietoti 2310,00.
apbedīšanas pabalstiem- 300,00 euro
Sociālie pakalpojumi
Ilgstoša sociālā aprūpe tika sniegta Višķu aprūpes centrā, aprūpi saņēma 9
personas , pašreiz pansionātā atrodas 9 līksnieši, sociālajā dzīvoklī dzīvo 2 līksnieši.
Rindā uz pansionātu no Līksnas pagasta personu nav.
Visu gadu notika sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils novada
nodaļu, kā rezultātā 4 x Līksnas pagasta maznodrošinātie iedzīvotāji saņēma humāno
palīdzību, tika dalītas Eiropas pakas vistrūcīgākajiem – 847 pārtikas pakas, kancelejas
preces un higiēnas preces.
Sociālā darba aktivitātes
Līksnas pagasta invalīdi piedalījās Ziemassvētku pasākumā , kas notika
Ilūkstes kultūras namā.
Turpinājās pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, 2018.g. Līksnas
pagasta pārvaldei bija iedalītas 9 darba vietas, kā rezultātā 58 cilvēki piedalījās
pasākumā.
Uzturētas kārtībā kapsētas, sakopts Līksnas Muižas parks, izcirsti krūmāji grāvmalās
,tiek sniegta palīdzība vientuļajiem pensionāriem māju apkopšanā.
2018. gadā Līksnas pagasta pārvalde iesaistījās Nodarbinātības Valsts aģentūras
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un izveidoja
pašvaldības iestādēs 6 darba vietas jauniešiem.
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2018. gadā līksnieši piedalījās Vislatvijas Lielajā talkā, sakopjot parka teritoriju,
kapelas apkārtni. Talkā piedalījās 48 cilvēki .
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Komunālais dienests
Līksnas pagasta komunālais dienests sniedz pakalpojumus iedzīvotāju
apgādē ar dzeramo ūdeni un apkalpo kanalizācijas sistēmas, ka arī apsaimnieko
pagasta pārvaldes valdījumā esošo nekustamo īpašumu. Komunālā dienesta
uzraudzībā atrodas 6,1 km ūdensvada un 5,3 km kanalizācijas tīklu.
Noslēgti līgumi ar Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļu par
dzeramā ūdens ķīmisko bakterioloģisko izmeklējumu veikšanu. SIA „Sistēmu
skalošana” veic ūdensvada attīrīšanu un dezinfekciju.
VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
notekūdeņu kvalitātes pārbaudi.

attīrīto

2018 .gadā veikta maģistrālo ūdensvadu hlorēšana 2 x. Ūdens kvalitātes
uzlabošanai regulāri tiek veikta iekārtu uzraudzība.
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Teritorijas labiekārtošana.
Pagasta pārvalde apsaimnieko aptuveni 9, 5 ha lielu teritoriju ap
piederošiem nekustamiem īpašumiem, dzīvojamām mājām kā arī Muižas parka
teritoriju 8,9 ha platībā. Lielākie ieguldījumi- Muižas parkā uzstādītas šūpoles un
veikti objektu remontdarbi , nozāģēti bīstami un nolauzti koki.
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Pateicoties Līksnas pagasta iedzīvotāja Vladislava Sergejeviča iniciatīvai,
Muižas parkā tika izveidots objekts , sagaidot Latvijas 100- gadi.
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Teritorijas apsaimniekošanas darbiem tika iegādāts jaudīgs traktors ar
frontālo iekrāvēju , sniega lāpstu un pļaujmašīnu. Līdz ar to pagasta pārvaldes
komunālais dienests varēs efektīvāk veikt teritorijas uzturēšanas darbus un
pašvaldības ceļu un grāvjmalu sakopšanu.
Dzīvojamais fonds
Lai nodrošinātu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu,
3
daudzdzīvokļu mājas
Līksnas ciematā ir nodotas pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā pilnvarotai personai: SIA „Naujenes Pakalpojumu Serviss”
8 dzīvojamo māju pārvaldīšanu veic pagasta pārvalde.
Pašvaldībai pieder 45 dzīvokļi, 4 dzīvokļi nav derīgi dzīvošanai.
Dzīvojamai mājai Vaikuļāni 2 no uzkrājuma līdzekļiem veikts divu
dūmeņu remonts.
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Bijušai mācītājmājai Līksnas ciemā tika nostiprinātas sijas un nostiprināta ēkas
siena.
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Pēc Līksnas pamatskolas slēgšanas 2009. gadā ēka joprojām netiek
izmantota. Ēka ir ierakstīta zemesgrāmatā kā kopīpašums ar Līksnas draudzi.
Ēkas tehniskais stāvoklis ar katru gadu pasliktinās.
Investīciju pieprasījumā 2014.-2020.gadam, kā projekta ideja tika
izvirzīta Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas centra izveidošana pensijas
vecuma personām un personām ar īpašām vajadzībām ar mobilo pakalpojumu
brigādes centrālo bāzi .Pašreiz nekāds finansējums šiem mērķiem nav pieejams.
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Kapu apsaimniekošana
Pagasta teritorijā atrodas 3 kapsētas, kopējā zemes platība ir 8,8 ha un
pagasta pārvalde nodrošina pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas un
pārvaldīšanas darbību. Ir nozīmēts kapu pārzinis.
Ievests mirušo reģistrācijas žurnāls, kā arī dati tiek ievadīti kapu sistēmā
reģistrā. Aizvadītajā gadā pagasta kapsētās tika apbedīti 12 mirušie.
Gada laikā tika rīkotas talkas kapu sakopšanā, nozāģēti 12 bīstamie
koki un izfrēzēti 14 celmi.
Kapličai Mīšteļu kapos nomainītas ārdurvis.
Turpinājās darbs pie žoga atjaunošanas Patmaļu kapos. Patmaļu kapos
atrodas kapliča. Kapliča ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Kapličas
datējums ir 1850. un 1884. gads. Kapliča celta bez nevienas naglas. Tā ir
neapšūtu tēstu koka baļķu taisnstūrveida plānojuma guļbūve. Kapličai ir
saglabājušās vēsturiskās koka durvis ar vairogtipa dēļu apšuvumu no ārpuses
un oriģinālas durvju apkalumu detaļas, dēļu apšuvuma kaltās naglas, eņģes un
rokturi.
Veicot kapličas apsekošanu, konstatēts jumta seguma bojājums, lietus
laikā tiek bojātas jumta koka konstrukcijas. Ir nepieciešama steidzama jumta
seguma nomaiņa.
Lai saglabātu kapliču un nepasliktinātu būves tehnisko stāvokli, Līksnas
pagasta pārvalde 2018. gadā uzsāka ziedojumu vākšanu jumta seguma
nomaiņai. Ir saņemta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
atļauja darbu veikšanai.
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Pašvaldības ceļi
Līksnas pagastā pašvaldības ceļu kopgarums ir 68,38 km , ielu garums6,69 km
Visu pašvaldības ceļu stāvoklis atsevišķos posmos ir neapmierinošs un
nepieciešams veikt ceļu segumu atjaunošanu .
Pavasarī tika apsekoti visi pašvaldības ceļi, izvērtēti kritiskākie ceļu
posmi un iesniegts pieprasījums autoceļu fondam.
2018.gadā no pašvaldības autoceļu fonda piešķirti līdzekļi 37535
EUR apmērā, t.sk. ceļu periodiskai uzturēšanai 21373 EUR.
Nelabvēlīgu laika apstāklu dēļ netika atjaunota nobrauktuve Jaunatnes
ielā, minētos darbus plānots īstenot 2019. gadā.
Līksnas pagasta pārvalde veica iepirkumu Jaunatnes ielas posma no
1,982 -2,382 km Līksnā, Līksnas pagastā, asfalta seguma atjaunošanas
darbiem.
Būvdarbus veica SIA”Krustpils”. Asfalta seguma atjaunošana
izmaksāja 79 935 eiro – 25% piešķīra Autoceļa fonds, pārējās izmaksas tika
segtas, novada domei ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
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Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta “Daugavpils novada
pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, gada beigās tika pabeigti pārbūves darbi
ceļu posmiem “Kudeiki – Ķirupe”, “Sterikāni – Ķirupe” .
Minētais ceļa posms ir ļoti nozīmīgs pagasta zemniekiem , jo gar to
atrodas praktiski visas lielākās zemnieku saimniecības. Ceļš pārbūves procesā
tika paplašināts, jo pa to pārvietojas arī lielgabarīta tehnika

.
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Pašvaldības ceļam Sterikāni-Borski tika atjaunots ceļa segums 100 m garumā,
kā arī nomainīta caurteka.
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Pašvaldības ceļam Ķirupe-Mīšteļi nomainīta caurteka uz izcirsti krūmi.
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Vasaras periodā ceļu planēšana notiek atbilstoši to uzturēšanas klasēm,
taču sliktā ceļa seguma dēļ visus ceļus planējām vairāk, kā nākas.
Noslēgts līgums ar AS ”Latvijas autoceļu uzturētājs „ un SIA „Meliors” par
ceļa klātnes planēšanu, jo pārvaldei nav šādas tehnikas.
Līksnas kultūras nama darbības pārskats par 2018. gadu
2018. gads visā valstī un arī Līksnas pagastā iezīmējās ar Latvijas proklamēšanas 100.
gadu jubilejas atzīmēšanu. Šim nozīmīgajam notikumam bija pakārtoti lielākā daļa KN
pasākumu.
Šajā gadā, neskatoties uz to, ka nav telpu sarīkojumiem, tika organizēti 24 pasākumi,
kurus apmeklēja 3884 skatītāji, tai skaitā novada mēroga pasākumus: Jaunās latgaliešu
mūzikas festivālu “Muzykys Skrytuļs”, Līksnas pagasta svētkus “100 dienas līdz
Simtgadei”, Simtgades zaļumballi un VPDK “Daugaveņa”10 gadu jubilejas pasākumu
“Pļuovu sīnu pa vysu dīnu”.
Tika organizēti daudzpusīgi pasākumi, lai ikviens Līksnas pagasta iedzīvotājs un
viesis varētu izbaudīt sev interesējošu piedāvājumu. Tika svinēti latviešu gadskārtu svētki:
Meteņi, Lieldienas un Vasaras saulgrieži, rīkotas izstādes, izglītojoši radošās darbnīcas un
pasākumi bērniem, radošā diena jauniešiem, kā arī īpaši pasākumi dažādām iedzīvotāju
grupām. Tāpat kā katru gadu aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka” organizēja labdarības
akcijas Lieldienās un Ziemassvētkos.
Aktīvi darbojās KN amatiermākslu kolektīvi: VPDK “Daugaveņa” / vad. Vilma
Tāraude/, sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”/ vad. Diāna Laizāne/, amatierteātris
“Maskas”/ vad. Māris Korsiets/, bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis” / vad.
Agnese Orbidāne/, aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka” / vad. Marija Vingre/, iesaistot
56 dalībniekus un piedaloties 10 izbraukumos uz Rīgu, Sventi, Viesīti, Aglonu, Ilūksti un
Vaboli.
VPDK “Daugaveņa” piedalījās Daugavpils apriņķa deju kolektīvu skatē un ieguva 1.
pakāpi. Kā arī piedalījās XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos, izcīnot
godpilno iespēju būt koncerta “Vēl simts gadu dejai” un deju lieluzveduma “Māras zeme”
dalībniekiem. Lai arī šīs 9 dienas bija ļoti grūtas, toties gandarījums bija liels.
Jau septīto reizi Līksnā izskanēja Jauno latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys
Skrytuļs”, kurš popularizē latgaliešu valodu un mūziku. Šis festivāls dod iespēju jaunajiem
mūziķiem parādīt sevi un pieredzējušiem, zināmiem mūziķiem radīt skaņdarbus tieši šim
pasākumam. Festivālā piedalījās vairāk nekā 30 mūziķu grupas. Šogad, sasaistot mūziku un
mākslu, apmeklētajiem tika piedāvātas trīs dažāda veida un žanra izstādes. Festivāla
gaisotne bija vienreizēja, jo bija jūtama visu klātesošo vienotības sajūta par Latgali, tās
kultūras mantojuma popularizēšanas nepieciešamību.
Kultūras nama darbinieki papildināja zināšanas apmeklējot 6 kursus un seminārus.
Nākamais, 2019. gads, solās būt īpašs, jo mūs sagaida reģionālā reforma, un ceram,
ka uzsāks jaunā kultūras nama celtniecību.
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Tādēļ sekojiet aktualitātēm mājaslapā : www.liksna.lv, un kultūras nama
sociālajos tīklos:
http://www.draugiem.lv/liksnaskn/
https://www.facebook.com/pages/LiksnasKN
http://www.youtube.com/user/LiksnasKN

Līksnas kultūras nama pasākumu fotoreportāža
Līksnas pagasta svētki. Simtgades zaļumballe
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LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts pasākums
“Manai Latvijai – 100”
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VPDK “Daugaveņa” 10 gadu jubilejas koncerts
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Baltā galdauta svētki
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Meteņu jautrās stafetes
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Līgo Līksnā
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Iegriežam jauno mācību gadu!
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Ripināsim Lieldienas!
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Lieldienu labdarības akcija
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VPDK “Daugaveņa” Dziesmu svētkos
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Līksnas pagasta jaunatnes aktivitātes 2018. gadā
1. Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums. Daugavpils
novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā tika sumināti tie, kuri ir cītīgi
strādājuši, lai jaunatnes darbs Daugavpils novadā attīstītos un sniegtu labumu
jauniešiem. 2017. gadā tika iegūtas 5 balvas 4 nominācijās:
Nominācijā “Gada brīvprātīgais” balva tika pasniegta Marekam Kupšānam
un Lindai Podniecei, balvu nominācijā “Gada jaunatnes darbinieks” tika
pasniegta Sintijai Gipterei.
Pasniedzot balvu “Gada izrāviens”, tika sumināti tie pagasti, kuru jauniešu
komandas visaktīvāk piedalījās dažādos pasākumos, apmācībās un sacensībās.
Balva tika pasniegta Līksnas pagasta jauniešiem.
Sumināti tika arī jauniešu intelektuālās spēles spēcīgākās komandas.
Apkopojot komandu punktus spēļu četrās kārtās, kļuva zināmi trīs stiprākie
pagasti – 1. vieta Līksnai, 2.vieta Salienai un 3.vieta Skrudalienai.
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2. Kvesta spēle Salienā. 19. janvārī Salienas kultūras namā sadarbībā ar
Escape Room (www.escaper.lv) norisinājās kvesta spēle. Uz intelektuālo
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izklaidi tika aicināti Daugavpils novada jaunieši. Pasākumā piedalījās novada 8
pagasti (Salienas, Nīcgales, Naujenes, Višķu, Kalkūnes, Skrudalienas, Tabores,
Līksnas) un Daugavpils novada pašvaldības aģentūra TAKA . Šīs pasākums
tika veltīts Šerloka Holmsa dzimšanas dienai, kura tiek svinēta janvāra sākumā.
Gluži kā Artūra Konana Doila romānos, jaunatnei tika dota iespēja uz laiku
kļūt par izmeklētājiem un ar savu loģiku un dedukciju izmeklēt noziegumu.
Pēc scenārija, tika nozagti kultūras nama kausi, kuri tika paslēpti pagraba
telpās. Jauniešu komandām bija dots sarežģīts un bīstams uzdevums, atrisināt
daudzas mīklas un atrast nozagtos kausus, atrodoties ieslēgtiem vienā telpā
kopā ar kvesta spēles aktieriem.

3. Hokeja Dinamo “Rīga” spēles vērošana. 28. janvārī Daugavpils novada
jaunatnes gada noslēguma pasākuma 2017 nominācijas “Gada izrāviens”
uzvarētāji – Līksnas, Maļinovas un Sventes pagasta jaunieši – devās uz Rīgu,
lai klātienē noskatītos DINAMO “Rīga” hokeja komandas spēli pret Helsinku
“Jokerit”.
Vērojot Kontinentālās hokeja līgas spēles klātienē, emocijas sit augstu vilni un
skatītāju enerģija aizrauj gan īstenus hokeja fanus, gan tos, kas hokeju nekad
iepriekš nebija skatījies. Visu spēles laiku skatītāju tribīnēs valdīja
neaprakstāmas spraigas emocijas, kas neļāva palikt vienaldzīgam nevienam
skatītājam, arī mūsu jauniešiem, spēles spilgtāko momentu laikā. Neskatoties
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uz mūsu komandas zaudējumu, jaunieši brauca mājās pozitīvi noskaņoti un
pateicīgi par dāvāto iespēju doties uz šāda līmeņa spēli.

4. Jauniešu sporta spēles. Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēles
pulcēja 15 pagastu jauniešu komandas, lai izbaudītu ziemas priekus, saliedētu
draugus un pārbaudītu veiklību netradicionālās disciplīnās. Kopvērtējumā
iegūta 9. vieta.
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5. Jauniešu sadraudzības vakars “100 iemesli mīlēt Latviju”. Pasākuma
laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt par sevi un saviem draugiem vairāk,
Demenes jaunieši sagatavoja interesantus jautājumus un uzdevumus tiem, kuri
nebaidījās piedalīties konkursā. Starp jautājumiem katrs pagasts demonstrēja
savu mājas uzdevumu, kuri tematiski bija saistīti ar Latviju un mīlestību. Tie
bija gan konkursi, gan priekšnesumi, gan skaistas dziesmas. Visi jaunieši bija
ļoti atraktīvi un aktīvi piedalījās visos konkursos. Pasākuma noslēgumā visi
tika aicināti uz kopbildi un turpinājumā sekoja diskotēka.
6. Nometņu vadītāju kursi “Vārpā”. Daugavpils novada Kultūras centrā
“Vārpa” no 5. līdz 10.martam visiem interesentiem bija iespēja apgūt “Bērnu
nometņu vadītāju kursus”, pēc kuru veiksmīgas apguves tika iegūtas nometņu
vadītāja apliecības. Šo iespēju izmantoja 9 jaunatnes lietu speciālisti, vairāki
skolotāji, kā arī Daugavpils novadā esošo atpūtas bāžu īpašnieki. Bērnu
nometņu organizēšana prasa lielu zināšanu un pieredzes bagāžu, jo tas ir ļoti
atbildīgs process. Kursu laikā bija iespēja apgūt pirmās palīdzības prasmes,
likumdošanu, kas saistīta ar nometņu organizēšanu, lietvedības kārtošanu, spēļu
metodes, psiholoģiju un daudzas citas tēmas.

7. Intelektuālā spēle “Kas? Kur? Kad?”. 24. martā Daugavpils novada
Kultūras centrā “Vārpa” tika izspēlēta pirmā 2018. gada Daugavpils novada
jaunatnes intelektuālā spēle. Kopumā spēlē piedalījās 15 pagastu komandas no
Ambeļiem, Biķerniekiem, Kalkūnes, Tabores, Skrudalienas, Laucesas,
Višķiem, Salienas, Medumiem, Naujenes, Maļinovas, Līksnas, Kalupes,
Vaboles un Sventes.
Intelektuālā spēle notika 4 tūrēs. Spēle tika veltīta Lieldienām. Vienā no tūrēm
tika uzdoti jautājumi par Latvijas vēsturi un notikumiem. Ir jāatzīmē, ka uz
šiem jautājumiem jaunieši atbildēja gandrīz uz “10”.
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8. Karjeras izvēles pasākums Naujenē. Jau trešo gadu pēc kārtas pavasarī
Naujenes jaunatnes un sporta centrā norisinās karjeras izvēles pasākums
“Iespējas ir Tev apkārt”. Katru gadu tas pulcē jauniešus un dažādu profesiju
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pārstāvjus, lai nepiespiestā gaisotnē iepazītos gan ar profesiju pārstāvjiem, gan
uzaicinātie lektori varētu iepazīties ar jauniešiem un viņu interesēm.
Šogad pasākumā piedalījās četru profesiju pārstāvji: programmēšanas
inženieris Māris Vigulis, fotogrāfe Ilma Kupcova, lauku ārsts Jekaterina Druse
un tulks Jolanta Reča-Lāže. Pasākuma laikā visi četri profesiju pārstāvji
sākotnēji iepazīstināja ar sevi un tad jau ar savu profesiju, ar tās ikdienu un
izaicinājumiem ar kuriem jāsaskaras, izvēloties vienu vai otru profesiju.
Vēlāk jauniešiem, sadaloties grupās pa četri, ar katras konkrētas profesijas
pārstāvi vajadzēja izveidot nelielu uzvedumu uz pāris minūtēm par to, kā tad
īsti izskatās viņu ikdiena dotās profesijas ietvaros.
9. Labo manieru vakars Sventē. Sventē norisinājās “Labo manieru vakars”,
kurā katram pagastam bija jāsagatavo mājasdarbs atbilstoši pasākuma tematam.
Norisinājās arī dažādi konkursi, atjautības uzdevumi.
10. Intelektuāla spēle “Kas? Kur? Kad?”. 21.aprīlī Laucesas pagasta
kultūras namā aizritēja Daugavpils novada intelektuālo spēļu cikla 2. kārta,
kurā piedalījās 14 komandas.
Spēle noritēja trijās kārtās, kurās jauniešiem bija jāatbild uz klasiskiem
intelektuālo spēļu jautājumiem. Katras nākamās kārtas rezultāti atšķiras no
iepriekšējās kārtas, parādījās jauni līderi. Neiztika arī bez jautājumiem, kas
jauniešiem padevās ļoti grūti un uz kuriem nespēja atbildēt neviena komanda
vai arī bija ļoti tuvu pareizai atbildei.
Spēles izskaņā par trešās vietas ieguvējiem kļuva jaunieši no Līksnas pagasta,
otrajā vietā ierindojās Maļinovas pagasta jauniešu komanda, savukārt par
spēles līderiem, apsteidzot 2.vietas ieguvējus par 29 punktiem, kļuva Salienas
pagasta jauniešu komanda. Pirmo trīs vietu ieguvēji ieguva lietderīgas balvas,
kuras varēs izmantot gan pavadot brīvo laiku, gan dodoties pārgājienos un
aktīvi atpūšoties.
11. Ozolu stādīšanas akcija “Augsim Latvijai”.
Jau trešo gadu pēc
kārtas Daugavpils novadā tiek realizēta jauniešu akcija “Augsim Latvijai”,
kuras ietvaros Daugavpils novada pagastos tiek iestādīti ozoli. Akcija tiek
organizēta ar mērķi rosināt jauniešu interesi par Daugavpils novadu, veicināt
piederības sajūtu dzimtajai vietai un veikt ilgtspējīgu ieguldījumu Daugavpils
novada apzaļumošanā. Ozolu stādīšanā piedalījās gan vecāka gada gājuma
cilvēki, gan arī visjaunākie un mazākie, simbolizējot paaudžu saikni.
Līksnas pagasta jauniešu kopiena “Kopā” stādīja ozolus 4. maijā, Baltā
galdauta svētkos Līksnas Muižas parkā.
2018. gads ir noslēdzošais akcijai “Augsim Latvijai”. Noslēdzoties akcijai,
katrā no pagastiem augs ozoli, simbolizējos tautas vienotību, ģimeņu stiprumu
un jauniešu spēku.
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12. Brīvprātīgais darbs jaunrades festivālā “Svētku prieks”. Saulītes
bagātīgi lutinātiem, Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēniem mācību
gads noslēdzās ar krāšņu jaunrades festivālu “Svētku prieks”, kurā tika dots
skanīgs starts vasaras brīvlaikam un pelnītai atpūtai. Festivālā bērni un jaunieši
saviem vienaudžiem, vecākiem un atbalstītājiem demonstrēja savas plašās
talanta šķautnes.
Festivālā piedalījās 720 novada skolēni un skolotāji, tostarp skolu koru un
vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu dalībnieki, vides eksperimentu
komandas, mākslas pulciņa un plenēra dalībnieki, pirmsskolu un novada Sporta
skolas audzēkņi, kā arī marionešu teātra, instrumentālā ansambļa un mūsdienu
deju grupu dalībnieki. Tāpat pasākuma norisēs palīdzīgu roku sniedza vairāki
brīvprātīgie jaunieši.
13. Ielīgošana Raiņa mājā Berkenelē. 21. jūnijā Raiņa mājā Berķenelē
Daugavpils novada jaunieši
ar biedrības “Bekas” atbalstu organizēja
pasākumu, kur bija iespēja ne tikai aktīvi un lietderīgi pavadīt laiku, bet arī
piedzīvot vienu no senākajiem un tradicionālākajiem latviešu tautas svētkiem –
Ielīgošanu.
Pasākums „Ielīgošana pie Jāņa” svinīgi tika atklāts Jāņa Raiņa mājas klētī, kur
visus dalībniekus sagaidīja vakara vadītājas un nama māte tradicionālajos
latviešu tautas tērpos.
Tika piedāvātas meistardarbnīcas (koka gravēšanas, cukurgailīšu
izgatavošanas, pirts slotu un zāļu vainagu izgatavošanas, keramikas šķīvju
pagatavošanas un c.) Dalībnieki varēja piedalīties orientēšanās pastaigas
konkursā, tika aicināti baudīt skābeņu zupu un veldzēt slāpumu ar kvasu.
Kopš šī gada Berķinelē tiek realizēts projekts „Randenes vasara”, kura ietvaros
tiek veidots Saules labirints. Arī pasākuma dalībniekiem bija iespēja papildināt
jau esošo saules labirintu ar sevis stādītu koku.
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Pasākuma noslēgumā visi klātesošie akcijas „Izgaismo Latviju” ietvaros
iededza 6 ugunskurus Berķeneles dārzā un kopā ar Kalkūnes vokālo ansambli
”Pērles ”dziedāja latviešu spēka dziesmas, kas saulgriežu dienā izgaismoja un
ieskandināja ne tikai mūsu valsts robežu, bet arī pazīstamā rakstnieka Raiņa
bērnības dzīvesvietu.
Akcijas „Izgaismo Latviju” ietvaros, lāpu gājiena laikā aptuveni 100 dalībnieki
nogāja savu sirdskilometru veltītu savai valstīj.
Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti jaunieši no tādiem Daugavpils novada
pagastiem kā Medumi, Līksnas, Maļinova un Dubna, Kalkūnes pagasta
sieviešu vokālais ansamblis „Pērles”, kā arī labāko rezultātu sniedzēji komandu
aktivitātēs.
14. Biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” organizētais pasākums “24 h
dabā”
No 8. -9. jūnijam Līksnas pagastā norisinājās biedrības “Līksnas jauniešu
kopiena” organizētais izdzīvošanas pasākums Līksnas pagasta jauniešiem “24 h
dabā”. Pasākumā piedalījās 15 Līksnas pagasta jaunieši vecumā no 13-25
gadiem. Projekta mērķis – iespēja jauniešiem apgūt jaunas iemaņas un prasmes,
kas noderēs ikdienā.
8. jūnijā jaunieši iepazinās ar Vaboles 45. gaidu vienības gaidām, klausījās viņu
pieredzes stāstos, kā arī ar jaunsarg brīvprātīgo pienākumiem. Atkārtoja un
papildināja savas zināšanas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, tālāko
dodoties orientēšanās uzdevumā, kurā izejot noteikto maršrutu bija jāatrod seši
punkti ar parolēm. Dienas noslēgumā jaunieši devās “Leģendas medības” trasē
ar dažādiem pārbaudes uzdevumiem.
9. jūnijā jaunieši iepazinās ar profesiju “Latvijas Nacionālie bruņotie spēki”,
turpinājumā sekoja dažādas sporta aktivitātes, uzvarētāju apbalvošana un
noslēguma pasākums.
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15. Daugavpils novada jaunatnes salidojums.
Gadā, kad Latvija svin savu 100.jubileju, 4.-5.augustā atpūtas vietā “Višķezers”
aizritēja 9. Daugavpils novada jaunatnes salidojums ar saukli “Lepns būt
Latvijā!”. Šogad salidojumā piedalījās nebijis dalībnieku skaits – visi 19
pagasti.
Salidojuma atklāšanas ceremonijā jauniešus uzrunāja Daugavpils novada
domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, kā arī Višķu pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Proms, novēlot komandām veiksmīgus startus un labu atpūtu. Atklāšanas
laikā jaunieši arī sadalījās 19 jauktajās komandās, kurās arī startēja dažādās
sporta disciplīnās. Jauniešiem bija jāizdomā arī savs komandas nosaukums, kur
varēja radoši izpausties. Salidojumā radās tādas komandas kā Guči, Marinētie
gurķīši, Skrējošās zīles, Errea, Dinamo Latgale un daudzas citas. Pēc atklāšanas
runām, iepazīšanos ar tiesnešu komandu un komandu sadalīšanu, visi devās uz
kopbildi un karoga pacelšanu, kuru šoreiz cēla iepriekšējā gada uzvarētāji –
Višķu pagasta jaunieši.
Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta sporta disciplīnu nosaukumu izvēlei, kā
arī teritorija esošo objektu nosaukumiem. Tā jauniešu telšu pilsētiņa tika
nosaukta par Snaudējiem (viensēta, Zemītes pag., Tkuma nov.,), devās
vakariņās un brokastīs uz Šķīvišķiem (ciems, Ambeļu pag., Daugavpils nov.),
dejoja Jautriņās (viensēta Codes pag., Bauskas nov.). Savukārt sporta
disciplīnas jauniešiem sagādāja īpašu pārsteigumu, jo pēc nosaukuma nevarēja
saprast noteikumus un principu. Aktīvi pasportojot, jaunieši sāka gatavoties
mājas darbu konkursam, kurā tika iekļauta telšu pilsētiņas rotāšana, kurai bija
jāattēlo piederība Latvijai, kā arī vakara priekšnesumiem, kuru tēma šogad bija
“Latviešu tautas pasakas jauniešu redzējumā”. Jauniešu komandu centienus
cītīgi vērtēja žūrija – Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja
Janita Zarakovska, Daugavpils novada domes Attīstība pārvaldes projektu
koordinatore Juta Valaine un Naujenes jaunatnes un sporta centra jaunatnes
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lietu atbildīgā Santa Kļaviņa. Tā jaunieši mūsdienu skatījumā parādīja pasaku
“Eža kažociņš”, “Ērkšķrozīte”, “Ozolzīlēna piedzīvojumi”, “Dullais Dauka” un
daudzas citas pasakas. Pēc neatkarīgās žūrijas vērtējuma, labākie izrādījās
Medumu pagasta jaunieši ar “Ozolzīlēna piedzīvojumiem”, 2.vietā ierindojās
Līksnas pagasta jaunieši ar jauno uzņēmēju no pasakas “Dullais Dauka”,
savukārt 3.vietas ieguvējs bija Višķu pagasta jauniešu “Sprīdītis”.

16. Bērnības un pilngadības svētki. Šogad 1. septembris Līksnā tika atzīmēts
īpaši, Muižas parkā tika aicināti uz pasākumu “Iegriezīsim jauno mācību
gadu!” gan nākamie pirmklasnieki, gan šogad pilngadību sasniegušie jaunieši,
gan visi tie, kas uzsāks mācības skolā un viņu vecāki. Pilngadnieki tika sveikti
ar īpašiem Līksnas pārvaldes apliecinājumiem un nozīmīti.
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17. Dalība projektā “100 brīvprātīgās stundas Latvijai”.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” visa 2018. gada garumā īstenoja projektu
“Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai.” Šī projekta galvenais mērķis
bija pilnveidot LSK brīvprātīgo kustības uzskaites sistēmu un īstenot jaunas
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iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā darbā, īpaši attālos Latvijas
reģionos. Projekta īstenošanas vieta bija visa Latvija un tajā varēja piedalīties
ikviens, kam ir vēlme palīdzēt citiem. Projekta galvenās aktivitātes akcijas
“Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” laikā bija aicināt Latvijas
iedzīvotājus veikt brīvprātīgo darbu vismaz 100 stundu apjomā kā dāvanu
Latvijas valsts simtgadei. Projektā piedalījās arī Līksnas pagasta aktīvākie
brīvprātīgie.
18. Lāčplēša dienas gājiens. 11. novembrī norisinājās Lāčplēša dienas gājiens,
kurā Līksnas pagasta jaunieši devās kopā ar Daugavpils novada jaunatni nekā
citus gadus.
19. Dialogs “Kafija ar politiķiem”.
Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales
plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām uzsākusi īstenot projektu “Civis
novus”. Līdz šī gada izskaņai Latgalē plānotas 6 strukturētā dialoga diskusijas
novados ar politikas veidotājiem un jauniešiem. 1. novembrī “Kafija ar
politiķiem” tika aizvadīta Daugavpils novadā. Jaunieši tika aicināti nākt uz
tikšanos, paust savu viedokli un uzdot interesējošos jautājumus, lai kopīgi
meklētu veidus, kā uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti reģionā. Dialogā piedalījās
Līksnas pagasta jaunietis Mārtiņš Pabērzs.

20. Intelektuāla spēle “100 jautājumi par Latviju”.
7.decembrī Sventes kultūras namā norisinājās šī gada noslēdzošā Daugavpils
novada jaunatnes intelektuālā spēle. Spēles formāts bija savādāks nekā
vienmēr, jo visi 100 spēles jautājumi bija saistīti ar Latvijas dabu, vēsturi,
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arhitektūru, mākslu, literatūru utt. Spēli organizēja biedrība “Atklāsme”,
Daugavpils Universitātes pasniedzēji un pētnieki.
Spēlē piedalījās 13 komandas no Ambeļu, Kalupes, Kalkūnes, Līksnas,
Medumu, Sventes, Laucesas, Višķu, Salienas, Skrudalienas, Demenes, Dubnas
un Maļinovas pagastiem. Izspēlējot 2 tūres pa 50 jautājumiem, jaunieši
parādīja savas zināšanas un erudīciju.
21. Līksnas pagasta jauniešu diena. 27. jūlijā norisinājās Līksnas pagasta
jauniešu organizētā jauniešu dienā, kurā ņēma dalību pieci pagasti no
Daugavpils novada.
No plkst. 17:00 norisinājās netradicionālās sporta aktivitātes Līksnas Muižas
parkā.
plkst. 20:00 Jauniešu muzikālais koncerts “Līksna, uzdod toni!”.
plkst. 21:00 diskotēka kopā ar DJ Artūru.
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22. Līksnas pagasta jaunatne tika pie jauna logo.
No 12. novembra līdz 7. decembrim norisinājās Līksnas pagasta jaunatnes
logotipa izstrādes konkurss. Kopumā tika iesniegts 41 darbs. Konkursa žūrija
par konkursa uzvarētāju atzina līksnietes Anetes Aizbaltes darbu. Pārējos
konkursā iesniegtos darbus var apskatīt Līksnas bērnu un jauniešu centrā
"Kopā".
Pateicamies visiem darbu autoriem par dalību konkursā!
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22. Latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys skrituļs”. Līksnas pagasta
jaunieši šajā pasākumā bija aktīvi brīvprātīgie palīgi.
STATISTIKA PAR BRĪVPRĀTĪGO DARBU LĪKSNAS PAGASTĀ 2018.
GADĀ
2017
2018
51
Reģistrētie brīvprātīgie 47
jaunieši
26
Brīvprātīgo
jauniešu 12
skaits, kuri ir sasnieguši
vismaz 50 darba h
2850
Visu brīvprātīgo darbu aptuveni 1500
summa
Brīvprātīgā kustība Līksnas pagastā kļūst arvien
Secinājumi
populārāka. Katru gadu palielinās gan brīvprātīgā
darba veicēju skaits, gan arī nostrādātās stundas,
kuras, salīdzinājumā ar 2017. gadu, 2018. gadā ir
gandrīz divas reizes vairāk. Brīvprātīgie jaunieši
visvairāk stundu iegūst realizējot projektus un
iesaistoties dažādos pagasta un novada rīkotajos
pasākumos un aktivitātēs.
Informāciju apkopoja:
Līksnas pagasta jaunatnes lietu speciāliste
Sintija Giptere
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Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
2018. gadā Līksnas pagasta bibliotēkas apmeklējumu kopskaits-2167,
reģistrēto lietotāju skaits - 162, izsniegums- 3815 ( tai skaitā bērniem un
jauniešiem līdz 18 gadiem- 475)
Piedāvātie bibliotēkas pakalpojumi:
• bibliotēkas krājums;
•informācija par krājumu Daugavpils novada bibliotēku vienotajā
elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise ;
• 5 datorizētas darba vietas ar pastāvīgo interneta pieslēgumu;
• bezvadu internets;
• kopēšana, dokumentu izdruka ( maksas pakalpojums);
• datu bāze Letonika.lv
• Lursoft laikrakstu bibliotēka;
• SBA pakalpojumi ( 2018.gadā SBA kārtā saņemtas 7 grāmatas,
izsniegtas 17 grāmatas)
• periodiskie izdevumi ( 2018. gadā apmeklētājiem bija pieejami 23
dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi);
• novadpētniecības materiāli par Līksnas pagastu
• tematiskās mapes
• konsultācijas interneta resursu izmantošanā
• konsultācijas bibliotēkā pieejamo datorprogrammu izmantošanā
Kopš 2017. gada janvāra bibliotēka ir pievienojusies BIS ALISE
lietotāju tīklam, tādējādi bibliotēkas lietotājiem ir iespēja attālināti
noskaidrot, vai viņus interesējošais dokuments atrodas bibliotēkā un
konkrētajā brīdī ir pieejams. Tāpat bibliotēkas lietotājiem ir iespēja
saņemt piekļuves paroli elektroniskā kataloga rezervēšanas sistēmai un
vēlamos dokumentus rezervēt attālināti.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
2018. gadā grāmatas galvenokārt tika iegādātas centralizēti SIA Latvijas
grāmata, SIA Virja LK un SIA JANUS.
Vairākas grāmatas tika iegūtas dāvinājumu kārtā no dažādām
organizācijām un privātpersonām.
2018. gadā grāmatu un preses izdevumu iegādei izlietotā summa
sastādīja 1479 euro, no tiem 555 euro - preses izdevumiem. Kopumā
bibliotēkas krājumā gada laikā iegūtas 128 jaunas grāmatas.
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Darbs ar bērniem un jauniešiem
35 no 162 Līksnas pagasta bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem 2018.
gadā bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.
No 128 pārskata periodā iegūtajām grāmatām 24 jeb 19 % paredzētas
pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
Lai veicinātu vēlmi lasīt un apmeklēt bibliotēku kā informācijas un
kultūras iestādi, sadarbībā ar Līksnas KN bērniem un jauniešiem tika rīkoti
vairāki pasākumi:

1. ekskursija uz “Lielajiem lasīšanas svētkiem” Rīgā

2. ikgadējais čaklo lasītāju konkurss “Lasītprieks!”
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3. pasākums bērniem “Nedarbi kopā ar R. Blaumaņa velniņiem”

4. radošā darbnīca “Lieldienu dekora veidošana”
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5. vasaras brīvlaika radošā darbnīca “Gatavojam grāmatzīmi!”
6. zīmējumu izstāde sākumskolas bērniem “Līksna tautasdziesmās”

7. vasaras ekskursija uz Raiņa muzeju “Tadenava”

57

8. zināšanu spēle “Latvija jautājumos”

9. Radošā darbnīca “Gatavojam Adventes kalendāru!”
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10. Izstāde “Plāteri- Švekšnas grāfi”

11. Izstāde “Simtgades soļi Līksnā”
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12. Tautas saimes grāmata Līksnas bibliotēkā

Publicitāte
Informācija par bibliotēku ir pieejama:
1) Līksnas pagasta pārvaldes mājaslapā: http://liksna.lv/biblioteka/
2)
Daugavpils
novada
domes
http://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/liksnas-pagasta-biblioteka/

mājaslapā:

3) portālā www.kulturaskarte.lv/lv/bibliotekas/liksnas-pagasta-biblioteka
4) sociālajā tīklā www.draugiem.lv/www.liksna.lv/
5) afišās pie informācijas stendiem

SPORTS
Līksnas pagastā sporta darbu vada sporta metodiķis Aldis Rokjāns.
Pagasta iedzīvotāji sporta nodarbībām izmanto Sventes un Vaboles vidusskolu
sporta zāles, vasarā- arī volejbola laukumu Muižas parkā.
Tradicionāli 1. maijā tika organizēts Lielais Pavasara kross , kurā aktīvi
piedalījās ne tikai mūsu pagasta dažāda vecuma iedzīvotāji, bet pārstāvji no
kaimiņu pagastiem un no Daugavpils.
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Pagasta rīkotajos pasākumos neizpaliek arī bez sporta aktivitātēm- gan
Meteņos, gan Jauniešu dienā, pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās jautrās
izdarībās un spraigās sacensībās starp izveidotajām komandām.
Meteņdienas pasākumā
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Līgo priekšvakarā norisinājās Jāņu turnīrs pludmales volejbolā

Visa gada garumā norisinājās vairāki turnīri pludmales volejbolā- sieviešu
volejbola turnīrs “Sniegpulkstenīte”, Līksnas pagasta kausa izcņa Mix
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komandām pludmales volejbolā, Z/S Jasmīni-1 turnīrs volejbolā, komanda
piedalījās novada čempionātā volejbolā, kā arī novada vieglatlētikas
čempionātā.
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Līksnas pagasta pārvaldes darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju
izpildi, ir vērsta uz pagasta iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātos
viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas.
Iedzīvotāji ar Līksnas pagasta pārvaldes aktualitātēm var iepazīties
pašvaldības mājas lapā www.liksna.lv , Novada Vēstīs, svarīgākā informācija
tiek publicēta laikrakstā „Latgales laiks”, ir pieejama pagasta pārvaldē
Līksnas pagasta pārvalde vienmēr ir gatava uzklausīt priekšlikumus mūsu
darba uzlabošanai.

