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Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto darbu
2015. gadā
Līksnas pagastā uz 01.01.2016. deklarēti 1133 iedzīvotāji.
Iedzīvotāju skaits Daugavpils novadā

Ambeļu
Biķernieku
Demenes
Dubnas
Kalkūnes
Kalupes
Laucesas
Līksnas
Maļinovas
Medumu
Naujenes
Nīcgales
Salienas
Skrudalienas
Sventes
Tabores
Vaboles
Vecsalienas
Višķu
Kopā

01.07.2010.
695
754
1774
928
2519
1624
1571
1228
1099
1036
5957
854
797
1501
1289
981
880
701
2023
28211

11.04.2012
686
735
1796
872
2414
1465
1545
1261
1032
1043
5936
814
794
1454
1248
965
875
713
1941
27589

07.01.2015.
635
657
1583
820
2208
1337
1421
1163
975
979
5604
730
695
1329
1214
911
781
688
1773
25503

01.01.2016.
607
631
1532
821
2143
1311
1384
1133
941
958
5473
720
674
1310
1184
908
766
667
1731
24894

Dzimušie un mirušie Līksnas pagastā 2013-2015. g
.
2013
2014
Dzimuši
5
8
Miruši
21
19
Kā redzat šajā tabulā, mirstība pārsniedz dzimstību un mūsu
iedzīvotāju skaits turpina samazināties

2010-2016
88
123
242
107
376
313
187
95
158
78
484
134
123
191
105
73
114
34
292
3317

2015
3
17
pagastā tāpat kā

visā valstī
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I.

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 feldšerpunkts.
Kanceleja
2015. 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,
2015.gadā pārvaldes darbinieki apmeklēja dažādus seminārus un kursus, lai paaugstinātu savu
kvalifikāciju
Finansiālā situācija
Pārvalde savas funkcijas veica atbilstoši piešķirtajam finansējumam
2015.gadā Līksnas pagasta pārvaldes pamatbudžets bija apstiprināts:
ieņēmumos EUR 501.872, un izdevumos EUR 536.813 apmērā, faktiskā izpilde- ieņēmumos
93 %, izdevumos- 92,%
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. Tā no 2015. gada
septembrī nosūtītajiem 122 brīdinājumiem tika samaksāts parāds 70 gadījumos, uz 6 personām
tika vērsta piedziņa un no 4 personām parāds atgūts. 3mirušām personām pamatojoties uz
lēmumiem tika dzēsti NĪN parādi.
Tika iesniegta viena prasība tiesā par parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa, un atgūti 820
eiro. Arī komunālo maksājumu parāda summa ir samazinājusies.
Tomēr , neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, NĪN nodokļu parāds turpina pieaugt. 50%
nodokļu parāda sastāda mirušo personu parādi.
Maksājuma veids

Parāds uz 01.01.2015.
EUR
Komunālie pakalpojumi
8019
Nekustamā īpašuma nodoklis 18907
Zemes noma
1465

Parāds uz 01.01.2016.
EUR
5394
19248
1777

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai un citu pašvaldības funkciju veikšanai pagasta
pārvaldes rīcībā ir divi autobusi.
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2013.gadā tika iegādāts jauns pasažieru autobuss Renault Master 19+ 1 vieta un 2015.
gadā iegādājāmies 36 vietīgu lietotu autobusu Neoplan .
Autobusu MERCEDES BENZ 0303 plānojam tuvākajā laikā pārdot izsolē.
Līksnas pagasta pārvaldes darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi, ir vērsta uz
pagasta iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātos viņu ekonomiskās, sociālās un kultūras
iespējas.
Sociālā palīdzība
Līksnas pagasta teritorijā pagasta iedzīvotājus apkalpo Daugavpils novada Sociālā dienesta
sociālā darbiniece Elvīra Vorošena
Daugavpils novada Sociālajā dienestā iesniegti 440 lēmumu projekti dažādu pabalstu un
pakalpojumu piešķiršanai.
Kopā ar Līksnas bāriņtiesu ir veiktas 568 apsekošanas klientu dzīves vietā, lai pieņemtu objektīvu
lēmumu sociālajos jautājumos; sastādīti 27 rehabilitācijas plāni, veikts darbs 4 augsta riska
ģimenēs ar bērniem.
Aktīvi iesaistījās lietišķo sieviešu kluba ”Olivia” organizētajā akcijā ”Ziemassvētku brīnums”,
kā rezultātā 18 ģimenes ar bērniem Līksnas pagastā saņēma bagātīgas Ziemassvētku dāvanas./foto
vairākus/Elvīrai akcijā palīdzēja arī bāriņtiesas sekretāre Ināra Ķeviša un Līksnas bibliotēkas
vadītājas Mārīte Zaķe un Evita Dzalbe.
Mūsu bērni piedalījās ”Laimas” rīkotajā akcijā un arī saņēma noderīgas, skaistas mantas. Bērni
bāreņi un bērni ar īpašām vajadzībām bija Ziemassvētku pasākums, kur viņi noskatījās
Sanktpēterburgas teātra izrādi ”Ziemassvētku pasaka.”
Sociālā darbiniece piedalījās 6 izglītojošos semināros un pieredzes apmaiņas braucienā uz
Slovākiju./foto/
Tagad nedaudz par izlietotajiem līdzekļiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
nodrošināšanai:
Gads

Trūcīgo ģimeņu skaits
Personu skaits

2011

93

186

2012

78

185

2013

58

135

2014
2015

59
55

123
111

Piešķirti
līdzekļi
sociālā
atbalsta pasākumiem
31189 EUR
/ 21920 Ls /
396120 EUR
/27845 Ls/
33571 EUR
/23594 Ls/
32920 EUR
31613 EUR

Tabulā redzams, ka trūcīgo ģimeņu skaitam ir tendence samazināties- iemesli: samazinās
iedzīvotāju skaits, tiek atrasts darbs un līdz ar to uzlabojas ģimenes materiālie apstākļi.
no tiem:
-veikta izmaksa garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 44 ģimenēm / 88 cilvēki/22.478,00 euro
-dzīvokļa pabalsti izmaksāti 33 ģimenēm-3060 euro/ šo pabalstu saņēma -trūcīgās ģimenes ar
bērniem , vientuļie pensionāri, vientuļie invalīdi, bērni bāreņi/
-mācību līdzekļu iegādei pabalstu saņēma 22 bērni no trūcīgajām ģimenēm– 1604 euro
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-skolēnu ēdināšanai- 1604,00euro/ apmaksājam ēdināšanu skolā 19 bērniem/-šis pabalsts
samazinājies uz pusi, jo skolēni līdz 8.klsei mūsu novadā tiek ēdināti bez maksas- novada dome
-veselības aprūpei izlietoti 32 euro/ pabalsts briļlu iegādei bērnam/
-pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un
mācās- 1690 euro / tādi bērni mūsu pagastā ir 3/,bērna uzturēšanās audžuģimenē-1690,00euro.
-ārkārtas situācijās izlietoti- 120 euro.
Aprūpe
Ilgstoša sociālā aprūpe tika sniegta Višķu aprūpes centrā, aprūpi saņēma 8 personas ,
pašreiz pansionātā atrodas 6 līksnieši. Rindā uz pansionātu mums cilvēku nav.
Visu gadu notika sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils novada nodaļu, kā
rezultātā 3 x Līksnas pagasta maznodrošinātie iedzīvotāji saņēma humāno palīdzību, tika dalītas
Eiropas pakas vistrūcīgākajiem – 1104 pārtikas pakas, kancelejas preces un higiēnas preces. Šogad
janvārī notika papildpasākumi trūcīgajiem, piem. apgūta pirmā neatliekamā palīdzība./ foto/.
Aktivitātes
Reizi gadā pagasta pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām pulcējas KN , lai satiktos,
kopā apspriestu ikdienas problēmas
2015.gadā pasākumā piedalījās 82 Līksnas seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Senioru
pasākumā visus priecēja dziedošā Puncuļu ģimene.
Arī šogad būs pasākums senioriem – 14. aprīlī, un šoreiz pēc pensionāru lūgumiem pie
mums viesosies grupa Baltie lāči.
Līksnas pagasta invalīdi piedalījās Ziemassvētku pasākumā , kas notika Ilūkstes Kultūras
namā.
Nodarbinātības pasākumi.
Turpinājās pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, 2015.g. mūsu pagastam bija
iedalītas 6 darba vietas. Uzturētas kārtībā kapsētas, sakopts Līksnas muižas parks, izcirsti krūmāji
grāvmalās. Tiek sniegta palīdzība vientuļajiem pensionāriem māju apkopšanā. bet 2016.gadā,
darba vietu skaits ir palielināts līdz 10.
2015. gadā līksnieši piedalījās Vislatvijas Lielajā talkā kārtojot Līksnas skolu. Talkā piedalījās
58 cilvēki .Vēlreiz paldies visiem, kas piedalījās un drīz talkosim atkal!
Šogad plānojam sakopt Vaikuļānu kapsētu- izgriezt vecos, bīstamos kokus, uzlikt jauni žogu,
sakopt teritoriju.
Par bāriņtiesu
Pārvalde veic Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesas finansiālās un tehniskās darbības
nodrošināšanu
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību, kā arī apliecina notariāli darījumus.
Ārpusģimenes
aprūpē
atrodas
43
bērni,
t.sk.
aizbildnībā
-24
pārraudzībā
–
3
audžuģimenēs
–
12
ārpusģimenes
aprūpes
iestādēs
–
4
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Līksnas bāriņtiesai ir izveidojusies laba sadarbība un tiek regulāri veikts darbs
sadarbībā ar izglītības, veselības aprūpes, Sociālās palīdzības un policijas iestādēm
ģimenēs, kur netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
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, kā arī līgums ar SIA „Ūdens risinājums” par
ūdensvada dezinfekciju.
Ar Daugavpils Reģionālās vides pārvaldes laboratoriju noslēgts līgums par attīrīto
notekūdeņu kvalitātes pārbaudi.
2015.gadā veikta maģistrālo ūdensvadu hlorēšana 2 x. Ūdens kvalitātes uzlabošanai tika uzstādīts
gaisa kompresors un nomainīts filtrējošais materiāls atdzelžotājos. Līdz ar to dzeramā ūdens
kvalitāte ir uzlabojusies.
Arī 2015. gadā pirms apkures sezonas uzsākšanas pagasta pārvalde noorganizēja dūmvadu
tīrīšanu mājām tiem pagasta iedzīvotājiem, kuri paši nevar to izdarīt. Atradām firmu, kas
šos darbus veic, pieteicās 15 cilvēki.
Teritorijas labiekārtošana.
Pagasta pārvalde apsaimnieko aptuveni
9, 5 ha lielu teritoriju ap piederošiem
nekustamiem īpašumiem, kā arī Muižas parka teritoriju 8,9 ha platībā. Lielākie ieguldījumiiegādāts bērnu vingrošanas komplekss, nomainīti logi darbnīcās, veikti sīki remontdarbi ap
attīrīšanas iekārtām, filtru ēku . Muižas parkā atjaunots tilts pie dīķa, veikti objektu remontdarbi ,
atjaunota nojume, nozāģēti bīstami un nolauzti koki.
Teritorijas apsaimniekošanas darbiem būtu nepieciešams jaudīgāks traktors ar frontālo
iekrāvēju lapu un zaru iekraušanai, kā arī pļaujmašīna ceļmalu uzkopšanai.
Atkritumu apsaimniekošanu veica SIA””Eko Latgale”. Ir beidzies līguma darbības termiņš
un šogad tika veikta iepirkuma procedūra. Arī turpmāk atkritumu apsaimniekošanu pamatojoties
uz konkursa rezultātiem veiks EKO Latgale. Iepirkuma rezultātā tarifs samazinājies no 13,25 Eur
par 1 m3 faktisko atkritumu izvešanu līdz 10,60 EUR par 1 m3
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”
11 dzīvojamo māju pārvaldīšanu veic pagasta pārvalde.
Pašvaldībai pieder 52 dzīvokļi, 43 dzīvošanai derīgie dzīvokļi ir izīrēti, bet 9 dzīvokļi nav
derīgi dzīvošanai.
Iereģistrēti dzīvojamā fonda 2 objekti- Tiltu skola un dzīvoklis Nr. 11, mājā Nr. 3, 525. km .
Šis dzīvoklis bija dzīvošanai nederīgs un tika pārdots izsolē.
Dzīvojamai mājai Nr. 2 , 525. km veicām jumta seguma nomaiņu. Nomainīti logi kāpņu telpā
“”Baltā māja” un dzīvoklim Nr. 3 Krustcelēs.
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Šogad arī plānojam ierakstīt Zemesgrāmatā dzīvokļu īpašumus, kas atrodas “ Baltā māja”
un dzīvojamā mājā Nr. 3, 525. km .
Jau 2013. gada beigās pagastā darbu uzsāka Ivetas Malnačes ģimenes ārsta prakse, kur prakses
vieta ir reģistrēta Līksnā. Tagad pacientiem ir iespēja saņemt ārsta palīdzību katru dienu.
Bija noslēgts līgums ar mājas apsaimniekotāju SIA “”Naujenes pakalpojumu serviss” par
feldšerpunkta telpu siltināšanu, taču slikto laika apstākļu dēļ darbi netika uzsākti un noslēdzām
vienošanos par šo darbu uzsākšanu šogad.
Šogad ir piešķirts finansējums kanalizācijas bedru pārbūvei dzīv. mājai Nr. 3, 525, km kā
arī šīs mājas jumta remontam.
Pēc Līksnas pamatskolas slēgšanas 2009. gadā ēka joprojām netiek izmantota. Ēka ir ierakstīta
zemesgrāmatā kā kopīpašums ar Līksnas draudzi.
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.
ZEME – 2015. gads
Pārvaldes lietojumā un valdījumā atrodas pašvaldības zeme 513 ha platībā .
Iznomāta pašvaldībai piekrītošā zeme 268 ha platībā.
2015. gadā:
- noslēgti 9 nomas līgumi par pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu 6,6 ha platībā;
- sagatavotas 6 Vienošanās par nomas līgumu pārtraukšanu 2,0 ha platībā;
-sagatavota 1 Vienošanās par platību precizēšanu pašvaldībai piekritīgām zemes
vienībām;
- izskatīšanai novada Tautsaimniecības komitejas sēdēs sagatavoti 12 lēmumu projekti,
par kuriem pēc tam pieņemti lēmumi Daugavpils novada domes sēdēs;
-Līksnas pagasta pārvaldē sagatavoti un pieņemti 10 lēmumi;
- veikta 6 dabā neesošu ēku apsekošana, sastādīti akti un neesošās ēkas izslēgtas no
nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas;
- visu gadu regulāri tika veikta adrešu datu sakārtošana pagasta teritorijā esošajiem
zemes lietojumiem, valdījumiem un īpašumiem, lai veiktu aktualizāciju nekustamo
īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā;
veikta 18 zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ierakstīšana zemesgrāmatā, lai
varētu nodot pašvaldības īpašumu pēc personu ierosinājumiem atsavināšanai
2015. gadā no pašvaldības atsavināti un zemesgrāmatā ierakstīti- 9 īpašumi 70,7 ha
platībā, t.sk. :
- 4 īpašumi, kas atrodas pagasta teritorijā, kuri pieder zemnieku un piemājas
saimniecībām;
- 2 īpašumi, kas atrodas dārzkopības kooperatīvajā sabiedrībā ,,Priežu sils”;
- 3 īpašumi, kas atrodas dārzkopības kooperatīvajās sabiedrībās
,,Latgale”; ,,Ļūbaste 1”, ,,Kooperators”.
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Vidējā atsavināmās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) tirgus vērtība
Daugavpils novadā ir no 800 -1200 EUR/ha (2014. gadā - 930 EUR/ha), bet Līksnas pagastā
– 1036 EUR/ha.
Apbūvēto zemes gabalu (dārzkopības kooperatīvos) vidējā tirgus vērtība Līksnas
pagastā ir 1,37 EUR/ 1 m2 (2014. gadā- 1,47 EUR/ 1 m2 /.
DABAS LIEGUMS ,,ĻUBASTS”
Līksnas pagastā atrodas īpaši aizsargājamā teritorija dabas liegums „Ļubasts” ( platība
109,51 ha)
Dabas liegums un Natura 2000 teritorija nodibināta 2004. gadā.
Teritorija dibināta galvenokārt vienas sugas – melnā zīriņa – aizsardzībai.
Dabas liegumā konstatētas šādas aizsargājamo un citādi vērtīgo putnu sugas:
- baltmugurdzenis,
- brūnā čakste,
- grieze,
- mazais mušķērājs,
- melnā dzilna,
- svītrainais ķauķis
- lielais dumpis, Seivi ķauķis, Niedru lija,
- lielais ķīris, mazais ķīris, baltspārnu zīriņš, ormanītis
Sastopami:
Īpaši aizsargājamie bezmugurkaulnieki: mirdzošā ūdensspolīte, apšu raibenis, blāvā
briežvabole, kārklu zaigraibenis,lielais asmalis,lielais gludgliemezis, platā airvabole,
spilgtā purvuspāre, spožā skudra,vītolu slaidkoksngrauzis, zaļais vītolgrauzis,zilais
praulenis,čemurziežu dižtauriņš );
- Īpaši aizsargājamās retas augu sugas: Sibīrijas skalbe, trejdaļu madara, gada
staipeknis.
2015. gadā Daugavpils Universitāte izstrādāja dabas aizsardzības plānu laika periodam no
2015. gada līdz 2027. gadam. Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds un Daugavpils
novada dome.
Dabas aizsardzības plāna galvenais mērķis:
nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu, ko panāk, piemērojot tieši konkrētai teritorijai
nepieciešamus apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus un iesaistot ieinteresētās puses
(iedzīvotājus, zemes īpašniekus, teritorijas apmeklētājus, pašvaldības un valsts institūcijas).
Dabas aizsardzības plānā dabas liegumam „Ļubasts” izvirzītais ilgtermiņa mērķis:
saglabāt reto un aizsargājamo sugu dzīvotnes dabas liegumā „Ļubasts”, nodrošinot ezera
ekosistēmas uzturēšanu ilgtermiņā. 2015. gada 9. jūlijā un 18. decembrī notika uzraudzības
grupas sanāksmes, kurās plāna izstrādes vadītāja informēja par plāna tapšanas gaitu, uzklausīja
priekšlikumus un notika diskusijas par dabas aizsardzības plāna jautājumiem.
2016. gada 25. janvārī novada domē notika sanāksme- sabiedriskā apspriešana, kurā
piedalījās projekta koordinatore Jolanta Bāra, Daugavpils novada domes un Līksnas pagasta
pārstāvji.

8
Sanāksmē klātesošie tika iepazīstināti ar dabas aizsardzības plānu, kā arī tika izvirzīti
vairāki priekšlikumi ezera apsaimniekošanai un sugu saglabāšana
Kapi
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 40 mirušie.
Tika rīkotas talkas kapu sakopšanā, nozāģēti 15 bīstamie koki .Diemžēl nepietika finansējuma, lai
nozāģētu visus bīstamos kokus, par kuriem tika rīkota sabiedriskā apspriešana.
Sliktā stāvoklī atrodas žogs Patmaļu kapsētā. Tas ir kultūrvēsturisks objekts. Uzsākts darbs pie
žoga atjaunošanas Patmaļu kapos, Pie Patmaļu kapiem padziļināts dīķis ūdens ņemšanai un
labiekārtota apkārtne. Pie Mīšteļu kapiem salabota tualete.
Joprojām lielu problēmu sagādā kapu turētāji, kuri atkritumus ber, kur pagadās, kaut gan
pie visiem kapiem ir informatīvie stendi, ir norādes atkritumu savākšanas vietām.
Šogad plānojam veikt kapu kadastrālo uzmērīšanu un Patmaļu kapličas ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
Kā jau iepriekš minēju, šogad Lielajā Talkā 23. aprīlī talkosim Vaikuļānu kapos- plānojam
nozāģēt bīstamos kokus un atjaunot žogu apkārt kapsētai.
Iedzīvotāji ir griezušies ar lūgumu uzbūvēt kapliču Vaikuļānu kapos. Novada attīstības
programmā šāda iecere bija iekļauta , šobrīd no programmas tā tika izņemta.
Pašvaldības ceļi
Līksnas pagastā pašvaldības ceļu kopgarums ir 68,38 km , ielu garums- 6,69 km
Jāsaka, ka 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 uz kopējo summu 125 176 EUR ,
2015.gadā no pašvaldības autoceļu fonda piešķirti līdzekļi 61.103 EUR apmērā, t.sk. ceļu
periodiskai uzturēšanai tikai 50.000 EUR.
Veicām iepirkumu 2 ceļu- Klingerieši-Zeltapurvs un Mīšteļi-Vērdiņi-Vaboles pagasta
robeža” atjaunošanai . Darbus veica SIA “”Krustpils”” par kopējo summu EUR 76111. Parāds
26 111 EUR jāatdod šogad.
Veikts ceļa posma Aužguļāni-Līksna un Jaunatnes ielas bedrīšu remonts, kā arī ceļam V678- Orbidāni- novērsts caurtekas izskalojums.
Vasaras periodā ceļu planēšana notiek atbilstoši to uzturēšanas klasēm, taču sliktā ceļa
seguma dēļ visus ceļus planējām vairāk kā nākas
Bija noslēgts līgums ar AS ”Latvijas autoceļu uzturētājs„ un SIA „Meliors” par ceļa klātnes
planēšanu, jo pārvaldei nav šādas tehnikas Izmantojām arī Demenes pagasta pārvaldes tehniku.
Vēlos”” iemest akmentiņu dažu zemnieku lauciņā”, kuri nepārtrauc savu saimniecisko
darbību /ved barību, kūtsmēslus, kokmateriālus utt / laikā, kad ceļi tāpat ir neizbraucami, vēl jo
vairāk tos sadangājot. Nākas zvanīt un runāt un pārliecināt.
Iepriekšējā gadā iedzīvotāju kopsapulcē iedzīvotāji lūdza rast iespēju salabot ceļu KudeikiĶirupe, kas ir vitāli svarīgs pagasta zemniekiem.
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Ar mērķi noteikt Daugavpils novada pašvaldības objektu iekļaušanu Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” atklātajā projektu iesnieguma konkursā novada dome izstrādāja atlases kritērijus .
16. 10.2015. tika rīkota apspriede. Apspriedē piedalījās mūsu pagasta uzņēmēji un tika
atzīts par nozīmīgu objektu uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, atbilstoši vietējo
uzņēmēju interesēm un atbilstošu kritērijiem pašvaldības ceļš „Kudeiki-Ķirupe” km 4,60 un ceļa
posms „Sterikāni-Ķirupe” km 0,20.
Šobrīd notiek projektēšanas darbi.
Uzņēmējdarbība
Saskaņā ar VID datiem Līksnas pagastā ir reģistrēti 42 saimnieciskās darbības veicēji. Priecē tas
,ka neskatoties uz dažādām grūtībām lauksaimniecības nozarē, mūsu zemnieki nenolaiž rokas un
turpina darboties, nodrošina arī darba vietas.
Daugavpils novada rīkotajos konkursos arī mūsu pagasta uzņēmēji ir laureātu vidū. Tā Specbalvu
“Inovatīvais uzņēmums” saņēma SIA „Rubiki” īpašnieks Guntars Vingris, kas līdz ar
uzņēmuma dibināšanu Līksnas pagastā, ienesis Daugavpils novadā jaunas ražošanas tehnoloģijas.
Mazo attīrīšanas iekārtu un sūkņu staciju ražošanā ir izstrādāta inovatīva, Latvijā sertificēta
tehnoloģija, kas balstās uz vides drošību, ilgmūžību un efektivitāti.
Gada cilvēks nominācijā „Lauksaimniecība” ir SIA “Kļavas V” īpašnieks Viktors Kalāns. Vairāk
kā 20 gadus, strādājot lauksaimniecības jomā, Viktors Kalāns ir ieviesis dzīvē vairākus ES
projektus piena lopkopības attīstībai un tehnikas iegādei. 2012. gadā tika atklāts mūsdienīgs piena
ražošanas komplekss ar karuseļa tipa slaukšanas iekārtu, kas vēl joprojām ir viena no lielākajām
Latgalē. Pašlaik saimniecības ganāmpulkā ir 392 slaucamās govis un 277 jaunlopi. Ik gadu
saimniecībā tiek apstrādāts gandrīz viens tūkstotis hektāru zemes. Uzņēmējs aktīvi sadarbojas ar
Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, veicot pētījumus, kā arī nodrošinot prakses vietas
veterinārmedicīnas studentiem, kā arī sniedz atbalstu pagasta pārvaldei dažādu pasākumu
rīkošanā.
Veiksmīgi darbojas arī saimniecības ”Mantinieki, Skaistas, Ceļtekas, Spēkoņa, Reiņi, Lāčplēši
u,c.
Šodien vēlos Jums pateikties par ieguldīto darbu pagasta attīstībā un par labo sadarbību.

Lauku konsultants
Līksnas pagasta lauksaimniekus apkalpo lauku attīstības konsultante Inna Kolomijčuka,
pieņemšana notiek Kalupē un Lauku centrā. Šodien dosim vārdu Innai pēc atskaites.
Novada dienas
Aizvadītajā gadā no 7. līdz 19. septembrim norisinājās tradicionālās Daugavpils novada dienas,
divu nedēļu garumā pulcējot pagastu iedzīvotājus uz izstādēm, meistardarbnīcām, sporta
aktivitātēm, konkursiem, vides objektu atklāšanu un atvērto durvju dienām pie uzņēmējiem. Šādu
iespēju šogad piedāvāja mūsu un kaimiņu pagasti, lai vairāk cilvēku varētu uzzināt un iepazīties
ar mūsu pagasta dzīvi un aktivitātēm. Tika rīkota ekskursija uz mūsu pagastu un pēc tām bija ļoti
daudz pozitīvu atsauksmju par ekskursantu viesmīlīgo uzņemšanu un interesanto programmu.
Svētku lielkoncertā līksnieši atraktīvi parādīja teatralizētu uzvedumu, iesaistot visus pašdarbības
kolektīvus.
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Kalupes, Nīcgales, Līksnas un Vaboles pagastiem tika veltīta arī fotogrāfiju izstāde, caur kuru
novada dienu apmeklētāji varēja ielūkoties šo četru pagastu tuvplānos.
Arī daži mūsu pagasta zemnieki un uzņēmēji 2015.gadā piedalījās Novada dienu gadatirgū, kur
tirgoja savu saražoto produkciju
Pārvalde kārtējo reizi Gardumu ielā cienāja tirgus apmeklētājus ar sieviešu apvienības „Saules
taka”
dalībnieču
sarūpētajiem
gardumiem.
Kultūra
Neskatoties uz samilzušajām problēmām ar kultūras nama ēkas tehnisko stāvokli, Līksnas
pagasta kultūras nams 2015. gadā noorganizēja 30 pasākumus, kuros kopā ieradās 2544
apmeklētāju, tai skaitā novada mēroga pasākumus: Līksnas pagasta svētki “Ģimenes diena” un
Vasaras saulgrieži Līksnā. Tika organizēti daudzpusīgi pasākumi, lai ikviens Līksnas pagasta
iedzīvotājs un viesis varētu izbaudīt sev atbilstošu un interesējošu piedāvājumu. Līksnas pagasta
kultūras namā notika gadskārtu svētku svinēšanas, labdarības akcijas, izstādes, koncerti, brīvdabas
pasākumi, radošās dienas jauniešiem, interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem, kā arī īpaši
pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām.
Aktīvi darbojās kultūras nama amatiermākslas kolektīvi – VPDK „Daugaveņa” (vad.
Vilma Tāraude), sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija” (vad. Jūlija Peceviča), amatierteātris
„Maskas” (vad. Māris Korsiets), aktīvo sieviešu apvienība „Saules taka” (vad. Silvija Sproģe),
bērnu dramatiskais kolektīvs „Sprīdītis” (vad. Agnese Orbidāne), un duets “Padod stīgu”, kopā
iesaistot 52 dalībniekus un piedaloties 23 izbraukuma pasākumos, kuri notika Daugavpils,
Jēkabpils, Aglonas, Līvānu novados, Jelgavā, Skultē, Ulbrokā, un Baltkrievijā. VPDK
“Daugaveņa” Līksnas pagastu pārstāvēja divos Latvijas nozīmes pasākumos – Vidējās paaudzes
deju svētkos Jelgavā un Latgales deju svētkos Višķos.
Līksnas pagasta kultūras nama amatiermākslas kolektīvi - VPDK “Daugaveņa”; sieviešu
vokālais ansamblis “Elēģija”; Amatierteātris “Maskas” piedalījās kolektīvu skatēs, iegūstot Pirmā
līmeņa pakāpes.
30.maijā pirmizrādi piedzīvoja režisora Māra Korsieša veidotā izrāde pēc Aivara Bankas
lugas „Sausā lapa” motīviem Līksnas pagasta amatierteātra „Maskas” aktieru izpildījumā, kura
tika izvirzīta 2016. gada Latgales reģiona amatierteātru skatei. Vienlaikus ar pirmizrādi tika
svinētas Amatierteātra “Maskas” 35 un bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” 5 gadu
jubilejas.
Līksnas pagastu 2015. gada mazo izpildītāju konkursā “Cālis” pārstāvēja Laura Miglāne.
Visa gada garumā Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”
intervēja līksniešus un vāca atmiņu stāstus, lai varētu izdot grāmatu “Līksniešu atmiņu stāsti”.
Šobrīd jau ir savākti 27 stāsti. Diemžēl iesniegtais projekts netika atbalstīts un finansējuma
trūkuma dēļ darbs pie grāmatas izdošanas ir apstājies. Meklējam risinājumus, lai tomēr uz mūsu
valsts 100.gadi varētu šo ideju īstenot.
Sadarbībā ar biedrību “Līksnas jauniešu kopiena” tika realizēts projekts un uzstādīts
Līksnas Muižas parkā dekoratīvs metāla koks, kurā jaunlaulātie var iekārt savas mīlestības
atslēdziņas.
Kultūras nama darbinieki aktīvi iesaistījās tālākizglītības procesā, kopā apmeklējot 6
profesionālās pilnveides kursus un mācību seminārus.
Šogad notiks festivāls Muzykys skrytuļs, šis pasākums ir ieguvis lielu popularitāti visā
Latvijā.
Pasākumu rīkošanai tiek īrētas telpas, kafejnīcā Virāža, līdz ar to jātērē papildus budžeta
līdzekļus, jo KN ēka tāpat jāuztur un jāapsaimnieko. Tika organizēts metu konkurss, iesniegti 2
piedāvājumi, žūrija izvērtēja un par labāko atzina Arhitekta Šmita darbnīcas izstrādāto metu.
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Šogad novada dome ir piešķīrusi finansējumu būvprojekta izstrādei.un ceram, ka līdz jūnijam
būvprojekts būs gatavs, vēl jāveic būveksperīze. Tagad ir svarīgi piesaistīt kādu ES finansēto
projektu, lai varētu īstenot ieceri ēkas pārbūvei.
Ģimeņu svētki novadā
Novada rīkotajā pasākumā “Savij gadus” ģimenēm, kuras svin nozīmīgas kopdzīves
jubilejas piedalījās 2 ģimenes no mūsu pagasta, arī šogad jau trešo gadu Novada dome un
dzimtsarakstu nodaļa rīko šādu pasākumu un tāpēc lūdzu , kuri vēlas piedalīties novada
pasākumā 6.maijā novada kultūras centrā, līdz šī gada 1.aprīlim pieteikties pagasta pārvaldē.
No katra pagasta pasākumā tiek aicinātas trīs ģimenes.
Darbs ar jaunatni
Līksnas pagastā jauniešu darbu koordinē Sintija Giptere, Jāsaka , ka darbs ar jaunatni
pēdējā laikā ir jūtami uzlabojies un tas priecē. 2015. gadā jaunieši ir paši organizējuši, kā arī
ņēmuši dalību 25 pasākumus, kļūstot par trešajiem, aktīvākajiem pagasta jauniešiem Daugavpils
novadā, konkurencē starp pārējiem 19 novada pagastiem
2015.gadā apmeklētie, organizētie pasākumi:
1. Daugavpils novada Jaunatnes sporta spēles.
7. februārī Silenes pamatskolā pulcējās 15 pagastu jauniešu komandas, lai piedalītos
2015.gada Daugavpils novada 5. jaunatnes ziemas sporta spēlēs. Sacensības atklāja
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, novēlot jauniešiem panākumus un
veiksmīgus startus. Līksnas pagasta jauniešu komanda ieguva kopvērtējumā 3. Vietu.
2. Video meistarklase, sadarbībā ar fotostudiju 3KM.
21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā notika video filmēšanas apmācības, kurās
piedalījās jaunieši no Līksnas, Skrudalienas, Naujenes, Medumu, Sventes, Vaboles, Demenes un
Maļinovas pagastiem. Apmācības vadīja filmēšanas studijas 3KM pārstāvji Sandra un Jānis.
Dienas laikā jauniešiem tika dota iespēja iegūt teorētiskās iemaņas video filmēšanā un pēc tam tās
pielietot praksē.
3. “Kino vakars” Dubnā.
27. februārī Dubnas KN notika jauniešiem veltīts pasākums “Kino vakars”. Pasākuma laikā
jauniešiem bija iespēja uzzināt par filmu pirmssākumiem un interesantiem faktiem par filmu
veidošanu. Jauniešiem tika dota iespēja pilnveidot savu aktiermākslu, prezentējot savus “mājas
darbus”. Rādījām pašu iestudētu lugu par filmu varoņiem- Zentiņu no "Ugunsgrēka", Čaku
Norisu un Džekiju Čanu.
4. “Laba garastāvokļa vakars” Sventē.
10. aprīlī Sventes Tautas namā notika „Labā garastāvokļa vakars”. Pasākumā piedalījās 12 pagastu
jaunieši. Priecē tas, ka šogad labā garastāvokļa vakaru apmeklēja par pieciem pagastiem vairāk
nekā iepriekšējā gadā.

5.

“Lielā talka” Līksnas pamatskolā.

6. Jauniešu Seima 2015.
Liels lepnums par Daugavpils novada Līksnas pagasta jaunieti Sintiju Gipteri, kura
pārstāv Daugavpils novadu Jauniešu Saeimā. Jauniešu Saeimas deputāti tika ievēlēti
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publiskā balsojumā, sacenšoties ar savām idejām valsts izaugsmei un attīstībai.
Ievēlēto 100 dalībnieku iesniegtās idejas apkoptas četrās tematiskajās deklarācijās,
kuras jaunieši vēl pilnveidos, izskatot savus iepriekš iesūtītos priekšlikumus kādā no
četrām nozaru komisijām.
7. Nometne “Citāda kultūra” Līksnas pagastā.
Dienas nometne jauniešiem „Citādā kultūra” Līksnas pagastā. Nometnes norises laiks ir no
28. līdz 30. jūlijam Nometnes laikā, izmantojot neformālās izglītības metodes, jaunieši
iegūs zināšanas un praktiskās prasmes par: lielformāta zīmējumu izveidi – uz finiera
plāksnēm tiks izveidoti zīmējumi – fotosienas; koka medaļu izveidi – dedzināšana kokā –
jaunieši uz koka medaļām izdedzinās dažādus zīmējumus; mājas interjera priekšmetu
darbnīca – katrs jaunietis izpaudīsies radoši un veidos sev tīkama dizaina pulksteņus un
fotorāmjus; Beatbox muzicēšanas pamatiem; mūsdienu deju paraugdemonstrējumiem nometnes laikā jauniešiem būs iespēja iemācīties deju, kas pēc tam tiks parādīta kādā no
pasākumiem pagastā vai novadā; improvizācijas teātri - jaunieši attīstīs savas
improvizācijas prasmes; pārgājiena organizēšanu - pārgājiena laikā jaunieši saliedēsies,
uzlabos iemaņas un zināšanas par izdzīvošanas pamatiem mežā. Sporta aktivitātes
jauniešus piesaistīs dzīvot veselīgi un iekļaut sportu savā ikdienā.Atpūta +sports” Laucesē,
kopvērtējumā 2. Vieta.
8. Jauniešu orientēšanās sacensības “Piedzīvojumu taka”.
24. maijā Daugavpils novada jaunieši no Medumu, Skrudalienas, Vecsalienas, Vaboles,
Biķernieku, Demenes, Ambeļu un Tabores pagastiem Līksnas pagasta teritorijā kopīgi
piedalījās orientēšanas sacensībās “Piedzīvojumu taka”! Sacensības organizēja
orientēšanas klubs „Stiga”. Līksnas pagasta jaunieši palīdzēja pasākuma organizēšanā.
9. “ReLight” Vabolē.
21.jūnijā Vabolē notika jauniešu pasākums “Relight”. Šogad tas aizritēja saulgriežu zīmē,
parādot senču tradīcijas jauniešu izpratnē. Pasākuma laikā notika dejas, dziesmas, loka
šaušanas sacensības, uguns aizdegšanas pasākumi.
10. Daugavpils novada Jaunatnes Salidojums Silenē.
22. - 23. augustā atpūtas bāze “Viktorija” uzņēma Daugavpils novada jaunatnes salidojuma
dalībniekus, kas bija sabraukuši no 10 Daugavpils novada pagastiem: Kalupes, Līksnas, Medumu,
Naujenes, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Demenes.
Daugavpils novada jaunatnes salidojums norisinājās jau sesto reizi. Salidojumu svinīgi atklāja
Daugavpils novada domes deputāts Valērijs Hrapāns. Šogad salidojuma mērķis bija rosināt
jauniešos iegūt zināšanas par izdzīvošanas pamatiem un prasmēm rīkoties neparedzētās situācijās.
Ierīkojot savas telts pilsētiņas, jaunieši varēja startēt salidojuma sacensībās. Taču pirms radošajiem
vakara konkursiem salidojuma dalībniekiem bija jāpiedalās dažādās sporta disciplīnās.
11. “Atpūta + Sports” Laucesē.
17. un 18. jūlijā atpūtas vietu „Ezerkalni” Dervanišķu ezera krastā pāršalca liela rosība, tā kā
deviņu pagastu jaunieši bija ieradušies uz tradicionālo Daugavpils novada jaunatnes pasākumu
Laucesas pagastā „Atpūta + sports”. Šogad bija ieradušies Laucesas, Demenes, Vecsalienas,
Sventes, Višķu, Līksnas, Naujenes, Skrudalienas un Maļinovas pagasta jauniešu komandas.
Pēc telšu pilsētiņas iekārtošanas un pasākuma svinīgās atklāšanas, notika pirmais pārbaudījums
„Tūristu jautrā stafete”. Ātrākie šajā stafetē izrādījās Demenes pagasta jaunieši. Vēlāk sekoja
volejbola spēles pirmā kārta. Pēc garšīgām vakariņām, jaunieši prezentēja savus „mājas
uzdevumus” - katrai komandai vajadzēja sagatavot jūras laupītāju kostīmu parādi. Par
labākajiem „jūras laupītājiem” kļuva Līksnas pagasta jaunieši!
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Otrajā dienā, uzreiz pēc brokastīm, sekoja pirmais komandu pārbaudījums veiklībā un meistarībā
– volejbola sacensības. Šajā disciplīnā pirmo godalgoto vietu ieguva Naujenes pagasta jaunieši.
Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti arī katras disciplīnas pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji, kuri
saņēma kausus, kā arī tika noteiktas trīs aktīvākās un godalgām bagātākās komandas šajā
pasākumā. Kopvērtējumā 3. vietu ieguva Maļinovas pagasta jauniešu komanda, 2. vietā – Līksnas
pagasta jauniešu komandai, bet 1. vietā kopvērtējumā palika Skrudalienas pagasta jauniešu
komanda!
12. Volejbola turnīrs
31. jūlijā notika volejbola turnīrs, kur 1. vietu ieguva komanda „Steps”, kuru pārstāvēja
Līksnieši Guntars Ķeirs un Oļegs Čukrejevs , 2. Vietu ieguva komanda „2. vieta”, pārstāvji
Ervīns Vaikulis un Juris Kostjaks, 3. vieta Vaboles pagasta jauniešu komandai „Gāze un
bremze”, pārstāves Antra un Elza Bruņenieces.
13. Jauniešu festivāls “Artišoks”. Brīvprātīgais darbs. Piedalījās 6 jaunieši no Līksnas
pagasta.
14. Četras Daugavpils novada rīkotās intelektuālās spēles “Kas? Kur? Kad?”. Ir jāatbild
uz jautājumiem. Šobrīd nav īpaši veicies, bet neesam nekad bijuši pēdējā vietā.
15. Višķu pagasta jauniešu diena. Līksnas pagasta jauniešu pārstāvji volejbola turnīrā ieguva
2. vietu.
16. Bērnu un jauniešu dienas centru „Varavīksne” desmit gadu pastāvēšanas dzimšanas
diena. Bijām tikai apsveikt Līksnas pagasta jauniešu vārdā.
17. Pasākums “Nāc ciemos helovīnā”.
30.01.2015. notika pasākums “Nāc ciemos helovīnā”.
Plkst. 18:00, Līksnas jauniešu centrā jaunieši rīkoja labāko spoku stāstu konkursu. Labākie
no stāstnieku vidus bija Linda Podniece, Jānis Veliks un Matīss Zaķis. Kopā piedalījās 15
jaunieši. Pēc konkursa jaunieši veidoja maskas atbilstoši helovīna tematikai, gatavojās
diskotēkai.
21:00 Kafejnīcā “Virāža” notika jauniešu diskotēka, jo šobrīd kultūras nama telpas uz
rekonstrukcijas laiku ir slēgtas. Diskotēkas laikā jaunieši vadīja spēles un dažādas
aktivitātes.
Biedrība „Līksnas jauniešu kopiena” Teterovu fondam bija iesniegusi projektu „Veselam un
laimīgam līksnietim”, kopējais finansējums 7000 eiro, t.sk. novada domes līdzfinansējums- 700
eiro. Projekts tika atbalstīts,
Projekta ietvaros veikta logu nomaiņu Jauniešu centra telpās,
iegādāts sporta inventārs- trenažierus, biljarda galdu, nūjošanas nūjas, dators, mēbeles.
Projekta mērķis ir pilnveidot aktīva dzīvesveida un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas
dažāda vecuma grupām, līdz ar to uzlabosies sociālā vide , tiks veicināta jauniešu iekļaušanās
sabiedrībā./ Plānots- Jaunās māmiņas ar bērniem, /ir apzinātas 12/ jaunieši, citu kaimiņu kopienu
pārstāvji

SPORTS
Līksnas pagastā sporta darbu vada sporta metodiķis Aldis Rokjāns.
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2015.gadā Līksnas pagasta volejbola komanda vīriešiem piedalījās gan novada
čempionātā, gan tradicionālajā Līksnas kausa izcīņā, piedalījās Līvānu atklātajā čempionātā.
u.c., ieguva godalgotas vietas.
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.
Novada rīkotajā konkursā „”Sporta laureāts 2015” jau 3. gadu pēc kārtas Par novada
sportiskāko ģimeni tika atzīta Rokjānu ģimene
Gan Ģimeņu dienā, gan Meteņos norisinājās dažādas sporta aktivitātes - jautas izdarības un īstas
sporta sacensības starp komandām.

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
2015. gadā Līksnas pagasta bibliotēkas apmeklējumu kopskaits-3106, reģistrēto lietotāju
skaits bija 236, , Izsniegums-7557, tai skaitā 3487 grāmatas,
Piedāvātie bibliotēkas pakalpojumi:
• bibliotēkas krājums;
•informācija par krājumu Daugavpils novada bibliotēku vienotajā
elektroniskajā
kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise ;
•alfabētiskais kartīšu katalogs;
•6 datorizētas darba vietas ar pastāvīgo interneta pieslēgumu;
•bezvadu internets;
•kopēšana, dokumentu izdruka;
•datu bāze Letonika.lv
• Lursoft laikrakstu bibliotēka;
•portāls www.filmas.lv
•SBA pakalpojumi ( 2015.gadā SBA kārtā saņemtas 19 grāmatas, izsniegtas 2 grāmatas)
•periodika ( 2015. gadā apmeklētājiem bija pieejami 23 dažādi periodiskie izdevumi) ;
•novadpētniecības materiāli par novadu un Līksnas pagastu
•tematiskās mapes
•konsultācijas interneta resursu izmantošanā
•konsultācijas datorprogrammu izmantošanā
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
2015. gadā grāmatas galvenokārt tika iegādātas centralizēti
„ Jāņa Rozes grāmatnīcā”. Vairākas grāmatas tika iegādātas par Grāmatu svētkos
piešķirtajām dāvanu kartēm, kā arī iegūtas dāvinājumu kārtā no dažādām iestādēm,
organizācijām un privātpersonām.
2015. gadā krājuma papildināšanai izlietotā summa sastādīja 1631 euro, no tiem 555 europeriodiskajiem izdevumiem, 1076 euro- grāmatām.
Kopumā bibliotēkas krājums papildinājies par 570 jaunām vienībām, no tām 172
grāmatas, 398 seriālizdevumi.
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Darbs ar bērniem un jauniešiem
77 no 236 Līksnas pagasta bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem 2015. gadā bija bērni un
jaunieši līdz 18 gadu vecumam.
Lai veicinātu vēlmi lasīt un apmeklēt bibliotēku kā informācijas un kultūras iestādi,
Līksnas pagasta bibliotēkā 2015. gadā mazajiem lasītājiem tika veltīti dažādi pasākumi.

