
 

 

 

 

 

 

 

 

Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par 

paveikto darbu 2014. gadā 
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Darba kārtība 

1. Atskaite par Līksnas pagasta pārvaldes darbību 2014. gadā un 
iecerēm 2015. gadam. 

2. Atbildes uz jautājumiem. 

3. Dažāda informācija. 
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Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2015.  - 1163. 

 

 

 Dzimušo un mirušo skaits Līksnas pagastā 2009. - 2014. gads 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dzimuši 10 10 6 6 5 8 

Miruši 18 20 24 25 21 19 
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Līksnas pagasta pārvaldē ir šādas struktūrvienības:  

 
Pagasta kultūras nams 

Pagasta bibliotēka 

Dzīvokļu un komunālais dienests 

Kanceleja 

Līksnas feldšeru punkts 
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Sociālās darbinieces pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Bavāriju 
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KN direktores un vokālā ansambļa vadītājas pieredzes 

apmaiņas brauciens uz Maltu 
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Finansiālā situācija 

Apstiprinātais Līksnas pagasta pārvaldes pamatbudžets 2014. 

gadā: 

 

Ieņēmumos EUR 416336 

Faktiskā izpilde 98,05% 

 

Izdevumos EUR 418051 

Faktiskā izpilde 89,70% 
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• Nekustamā īpašuma nodokļa parāds– EUR 18907 

 

• Zemes nomas maksas parāds - EUR 1326 

 

• Komunālo maksājumu parāds EUR 5184 
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Sociālā palīdzība 

 
Uzdevumi: 

Sociālas palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana pagastā 
dzīvojošām trūcīgām personām.  

Veicināt personu pašpalīdzības un iesaistīšanos sabiedriskajā 
dzīvē; 

Veicināt personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni. 
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Aktīvo sieviešu kluba «Olīvija» organizētā labdarības 

akcija «Ziemassvētku brīnums» 
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Aktīvo sieviešu kluba «Olīvija» organizētā labdarības 

akcija «Ziemassvētku brīnums» 
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Piešķirtie līdzekļi sociālā atbalsta pasākumiem (EUR) 
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Izlietotie līdzekļi Sociālā atbalsta pasākumiem 

 
Pabalsts Izmaksātā summa 

Izmaksa garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai – 46 ģimenēm 

EUR 21 550,00 
 

Dzīvokļa pabalsti – 41 ģimenei 
 

EUR 3614,00 

Mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu ģimenēs EUR 555,00 

Veselības aprūpei EUR 877,00 

Skolēnu ēdināšanas apmaksai EUR 2430,00 

Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri sasniegusi pilngadību un mācās 

EUR 2689,00 

Ārkārtas situācijā 
 

EUR 312,00 
 

Apbedīšanas pabalsts EUR 142,00 
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Sarkanā krusta rīkotā akcija «Paēdušai Latvijai», 

pārtikas pakas saņēma vientuļie pensionāri 
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Pasākums senioriem un personām ar īpašām vajadzībām 
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Invalīdu sporta svētki Ilūkstē 
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Vislatvijas «Lielā Talka» 

Sakoptas Mīšteļu un Vaikuļānu kapsētas 
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Nodarbinātības organizēšana 
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Līksnas bāriņtiesa 

Līksnas bāriņtiesā 2014. gadā tika veikta 221 notariālā darbība un 
iekasēta valsts nodeva Eur 2039,00 apmērā. 

 

Ārpusģimenes aprūpē atrodas 49 bērni t.sk. 

- aizbildnībā -24; 

- pārraudzībā – 5; 

- audžuģimenēs- 13; 

- ārpusģimenes aprūpes iestādēs- 7 
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Dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana 

• Lai nodrošinātu dzīvojamo māju ekspluatāciju un 
uzturēšanu,   3 daudzdzīvokļu mājas  Līksnas ciematā 
tika nodotas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 
pilnvarotai personai: SIA „Naujenes Pakalpojumu 
Serviss”  

• 11  dzīvojamo māju pārvaldīšanu veic Līksnas pagasta 
pārvalde. 
 

•  Pašvaldībai pieder 52 dzīvokļi,  43 dzīvošanai derīgie 
dzīvokļi ir izīrēti, bet 9 dzīvokļi nav derīgi dzīvošanai 
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Dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana 
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«Baltā māja» Kalniški 

25 



Līksnas pagasta feldšeru punkts 
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Daugavpils novada domes piešķir finansējumu energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās: 

• 100% apmērā energoaudita pārskata līdzfinansēšana; 

 

• Maksimālā summa par jumta seguma nomaiņu ar bēniņu un jumta 
ārējo nesošo konstrukciju siltināšanu 30000 EUR; 

 

• Maksimālā līdzfinansējuma summa apkures sistēmas renovācijai 
40000EUR; 

 

• Iespēja dzīvokļu īpašniekiem saņemt līdzfinansējumu mājas ārējo 
(gala) sienu siltināšanai 50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet 
ne vairāk  kā 10000 EUR. 
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Zeme 

• Līksnas pagasta pārvaldes valdījumā atrodas  pašvaldības zeme 
570,9 ha platībā 

 

• Iznomāta pašvaldībai piekrītošā zeme 365,94 ha platībā 

 

• Noslēgts 281 lauku apvidus zemes nomas līgums 

28 



Piemiņas vieta 2. Pasaules kara upuriem 
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«Ķirupes muiža», Ķirupe 
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Ķirupes muižas dzirnavas 
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Daugavpils novadā vidējā atsavināmās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes tirgus vērtība ir 930 EUR/ha. 

 

Līksnas pagastā apbūvēto zemes gabalu (d/s «Latgale») vidējā tirgus 
vērtība ir 1,7 EUR /1m2 
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Projekts «Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā» 
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Lauku konsultants 

Līksnas pagasta pārvaldē pieņem  

Lauku attīstības speciālists Mārtiņš Malnačs. 

 

Darba laiks pirmdienās no 8.00-12.00 

 

Tālr. 27859106 
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Daugavpils novada dienas 2014 
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Kultūra 

Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, 
noorganizējot 37 pasākumus, kurus apmeklēja 9594 cilvēki. 

 

Lielākie pasākumi: 

• Jaunās latgaliešu mūzikas festivāla «Muzykys Skrytuļs» 
ieskandināšanas pasākums «Vasaras saulgrieži Līksnā» 

• Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls «Muzykys Skrytuļs»  
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Pasākums «Vasaras saulgrieži Līksnā» 
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Pasākums «Vasaras saulgrieži Līksnā» 

40 



Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls «Muzykys Skrytuļs» 
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Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls «Muzykys Skrytuļs» 
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Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls «Muzykys Skrytuļs» 
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Jaunās latgaliešu mūzikas festivāls «Muzykys Skrytuļs» 
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Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Daugaveņa» 
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Sieviešu vokālais ansamblis «Elēģija» 
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Amatiermākslas kolektīvs «Maskas» 
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Aktīvo sieviešu apvienība «Saules taka» 
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Bērnu amatiermākslas kolektīvs «Sprīdītis» 
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Duets «Padod stīgu» 
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«Līksnas muižas parka ciems» 
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Daugavpils novada ģimeņu svētki  «Savij ap mani gadus» 
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Darbs ar jaunatni 

Līksnas pagastā  par jaunatnes lietu speciālisti strādā Sintija Giptere. 
 

Dalība tika ņemta šādos pasākumos: 
• Jaunatnes pasākums “Pavasara melodija” (Svente) 
• Daugavpils novada jaunatnes deju  meistarklase  
• Jaunatnes forums 
• Vaboles un Līksnas pagastu jauniešu pārgājiens „Pa skaisto” 
• Novada jaunatnes salidojums Medumos 
• Jauniešu centru apmeklējums Līvānos, Pļaviņās, Saldū 
• Brīvprātīgas darbs Muzykys skrytuļs” laikā  
• Brīvprātīgais darbs festivāla „Artišoks” laikā  Daugavpilī  
• Neformālās izglītības apmācības. 
• Višķu pansionāta apmeklējums „ Labais darbs ‘ 
• “Kas? Kur? Kad?”,saņēma pateicību. 
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SPORTS 

Daugavpils novada balvas «Sporta laureāts 2014» 

pasniegšana 
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Bibliotēka 

2014. gadā Līksnas pagasta bibliotēkas reģistrēto lietotāju skaits bija 
194, apmeklējumu kopskaits – 3005. 

 

Izsniegums – 7738 vienības, tai skaitā 4866 grāmatas. 

 

Bibliotēkas fonds papildinājies par 627 jaunām vienībām no tām 
201 grāmatas, 426 seriālizdevumi. 
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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.  

• Katru gadu tiek apsekots bērnu spēļu laukums, ka arī Muižas 
parks, lai sastādītu veicamo darbu sarakstu objektu 
atjaunošanai vai remontam un uzturētu atbilstoši drošuma 
prasībām. 

• Pagasta pārvalde iznomā tehniku par noteikto maksu. 
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Ar šī gada 1. februāri stājās spēkā jauni tarifi:  

 

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs /bez PVN/ 1,21 
euro par 1 m3; 

 

• kanalizācijas pakalpojumu tarifs /bez PVN/ 1,44 
euro par 1 m3 notekūdeņu. 
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Kapsētu apsaimniekošana 

• Līksnas pagasta teritorijā atrodas 3 kapsētas Vaikuļānu, Mīšteļu un 
Patmaļu. 

 

• Atbildīgais par kapsētām Līksnas pagastā ir Aldis Rokjāns 
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Pašvaldības ceļi 

 
Līksnas pagastā pašvaldības ceļu kopgarums ir 68,38 km, ielu 

garums – 6,69 km 

 

2014. gadā no pašvaldības autoceļu fonda tika piešķirti līdzekļi EUR 
55458,00 apmērā, tie tika izlietoti pēc apstiprinātā plāna; 

 

Kadastra informācijā tika reģistrēta inženierbūve – pašvaldības ceļš 
«Rīga – Daugavpils šoseja – «Baltā māja» 
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2014. gadā ceļa segumu atjaunošana ar granti 

Ceļa nosaukums Atjaunojamais posms, m 

Aužguļāni - Tilti 150 

Aužguļāni - Līksna 400 

Mežciems – Ļūbaste 1200 

Rīga  - Daugavpils šoseja  - Balta māja 250 

Mīšteļi – Baraviki 300 

Gančevski – Gančevsku komplekss 100 
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Pašvaldības ceļš «Aužguļāni – Rīga – Daugavpils šoseja» 
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Pašvaldības ceļš «Mīšteļi – Vērdiņi –  

Vaboles pagasta robeža» 
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Iedzīvotāji ar Līksnas pagasta aktualitātēm var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā www.liksna.lv, Daugavpils 
Novada Vēstīs, svarīgāka informācija tiek publicēta 

laikrakstā «Latgales Laiks». 
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http://www.liksna.lv/


Paldies par uzmanību! 
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