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Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto darbu 

 2014. gadā 

 

Darba kārtība: 

 

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

gadam 

2. Atbildes uz jautājumiem 

3. Dažāda informācija 

 

Līksnas pagastā  uz 01.01.2015  deklarēti  1163  iedzīvotāji, kas salīdzinot ar 01.01. 2014. 

gadu, ir par 34 mazāk. 

 

Dzimušie un mirušie Līksnas pagastā 2009-2014. g 

. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dzimuši  10 10 6 6 5 8 

Miruši  18 20 24 25 21 19 

 

 Kā redzat šajā tabulā, mirstība pārsniedz dzimstību un mūsu  pagastā tāpat kā  visā valstī 

iedzīvotāju skaits turpina samazināties 

 

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 

2014. gadā pagasta pārvaldes darbinieki  piedalījās   lēmumu projektu izstrādē izskatīšanai 

novada domes sēdēs.  Zemes jautājumos  sagatavoti 30  lēmumu projekti 

Pagasta pārvaldē 2014. gadā dažādu jautājumu risināšanā ir griezušies  iedzīvotāji un  pēc 

iedzīvotāju  un iestāžu pieprasījuma tika  izsniegtas  izziņas un notikusi sarakste  pašvaldības 

funkciju izpildē ar  iestādēm un organizācijām,  pavisam sastādīti un izsniegti 614 dokumenti. 

2014.gadā pārvaldes darbinieki regulāri apmeklēja dažādus seminārus un kursus, lai 

paaugstinātu savu kvalifikāciju 

Sociālā darbiniece piedalījās 12 izglītojošos semināros un pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Bavāriju.  

Kultūras nama darbinieki aktīvi iesaistās tālākizglītības procesā, kopā apmeklējot 13 

profesionālās pilnveides kursus un mācību seminārus.  
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Vokālā ansambļa vadītāja un KN direktore piedalījās Daugavpils novada Kultūras 

pārvaldes īstenotajā projektā un organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā Islas 

pašvaldībā, Maltā. 

 

 

Finansiālā situācija 

 

Līksnas pagasta pārvalde realizē stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot savlaicīgu 

budžeta plānošanu un finanšu uzskaiti, ievērojot vienlīdzības un godīguma principu pašvaldības 

finanšu resursu sadalē starp struktūrvienībām. 

2014. gada maijā  Līksnas pagasta pārvaldē tika veikts iekšējais audits par finanšu atskaišu 

ticamību un grāmatvedības kārtības atbilstību likumdošanai. Īpaši pārkāpumi netika konstatēti, bet 

norādītie- tika novērsti. 

Līksnas pagasta pārvaldes finansiālais stāvoklis 2014.gadā bija stabils 

Pārvalde savas funkcijas veica atbilstoši piešķirtajam finansējumam 

2014.gadā Līksnas pagasta pārvaldes pamatbudžets bija apstiprināts: 

 ieņēmumos  EUR 416336  , un  izdevumos 418051 apmērā , faktiskā izpilde- 

ieņēmumos 98,05 %,   izdevumos- 89,7%      

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. 

Nekustamā īpašuma parāds uz 01.01.2015. ir 18907 eiro, no tiem 8508 eiro parāds 

mirušām personām, kas sastāda 45% no kopējās parāda summas.  

Zemes nomas maksas parāds uz 01.01.2015.  ir 1326 eiro , kas  salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu,  ir pieaudzis par  15 eiro 

  Komunālo maksājumu parāda summa uz 01.01.2015. sastādīja  8018 eiro, bet uz š.g. 

1. martu parāda summa  samazinājusies  par 2823 eiro    / pašlaik parāds  5184 eiro/ 

 Parādniekiem regulāri  tiek nosūtīti atgādinājumi par esošo parādu. Tā no 2014. gada 

septembrī nosūtītā 21 brīdinājuma tika samaksāts parāds 16 gadījumos, uz 5 personām tika vērsta 

piedziņa. Gada beigās nosūtīti vēl 55 brīdinājumi, 20 gadījumos parāds nomaksāts, pārējiem tiek 

gatavoti lēmumi uz parāda  piedziņu. Ir iesniegta viena prasība tiesā par parāda piedziņu un 

izlikšanu no dzīvokļa, tiesas sēde notiks 17. martā. 

 Šogad tiek gatavota 1 lieta iesniegšanai tiesā komunālo maksājumu parādu piedziņai  

Ir izveidota komisija nodokļa parādu dzēšanai,  šogad tiks izvērtēti parādnieki un atbilstoši 

novada domes  pieņemtajiem noteikumiem par NĪN parādu dzēšanu , tiks  gatavoti lēmumi 

izskatīšanai domē parādu dzēšanai mirušajām personām  

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai pagasta pārvaldes rīcībā  ir divi autobusi. , 

2013.gadā tika iegādāts jauns   pasažieru autobuss  Renault Master   19+ 1 vieta. 

Otrs autobuss  MERCEDES BENZ 0303, 1988.gada izlaiduma,  iegādāts 2004. gadā, ir 

sliktā tehniskā  stāvoklī- nedarbojas durvju mehānisms un autonomā apsildīšanas iekārta, 

autobusa  salonā ziemā ir auksti. Autobuss bieži salūzt, līdz ar to netiek nodrošināta skolēnu 

aizvešana uz Vaboles vidusskolu.  

  Vidējais gada nobraukums- 27200 km. Šobrīd ar šo autobusu vidēji  tiek pārvadāts 51 

skolēns, maršruta garums- 42 km, dienā veic 3 reisus. Autobuss tiek izmantots ne tikai skolēnu 

pārvadājumiem, bet arī citām  struktūrvienību vajadzībām- kultūrai, sportam, jaunatnei. Ārpus 

maršruta 2014. gada laikā nobraukti 2140 km, t.sk. skolas vajadzībām- 976 km .   /nelasīt/   

Esam veikuši analīzi par  potenciālo skolēnu skaitu pagastā, sakarā ar  skolēnu skaita 

samazināšanos būtu nepieciešams autobuss ar 36-40 sēdvietām. 
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 Skolēnu pārvadājumiem un citu pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešams jauns 

autobuss.  Novada dome atbalstīja mūsu lūgumu un atļāva veikt iepirkuma procedūru 

autobusa iegādei. 

24. februārī  ir noslēgusies  atkārtotā iepirkuma procedūra, ir noslēgts līgums par   

lietota autobusa NEOPLAN  piegādi.  

Esošo autobusu MERCEDES BENZ 0303 plānots  vai nu pārdot izsolē vai norakstīt. 

 

Lai plūdu laikā varētu izmantot pagasta rīcībā esošo motorlaivu,  iegādājāmies motoru 

Honda  / Ls 2889/ un piekabi ērtākai laivas transportēšanai. 

Līksnas pagasta pārvaldes darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi, arī turpmāk 

būs 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, 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. 

 Arī  2014.gads sociālajā jomā pagājis daudz un labi strādājot: 

Daugavpils novada Sociālajā dienestā iesniegti 458 lēmumu projekti dažādu pabalstu un 

pakalpojumu piešķiršanai. 

Kopā ar Līksnas bāriņtiesu ir veiktas  apsekošanas klientu dzīves vietā, lai pieņemtu objektīvu 

lēmumu sociālajos jautājumos; sastādīti rehabilitācijas plāni,veikts  darbs ģimenē , kurās bērni 

atgriezti ģimenē. 

   Aktīvi iesaistījās aktīvo sieviešu kluba ”Olivia” organizētajā akcijā ”Ziemassvētku brīnums”, kā 

rezultātā 13 ģimenes ar bērniem Līksnas pagastā saņēma bagātīgas Ziemassvētku dāvanas. Elvīrai 

akcijā palīdzēja arī bāriņtiesas sekretāre Ināra Ķeviša un Līksnas bibliotēkas vadītāja Mārīte Zaķe. 

Tagad nedaudz par izlietotajiem līdzekļiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

nodrošināšanai: 

 

Gads Trūcīgo ģimeņu 

skaits 

Personu skaits Piešķirti līdzekļi 

sociālā atbalsta 

pasākumiem  

2011 93 186  

31189 EUR 

/ 21920 Ls / 

 

2012 78 185 396120 EUR 

/27845 Ls/ 

 

2013 58 135 33571 EUR 

/23594 Ls/ 

 

2014 59 123 32920 EUR 

 

 2014.gadā Līksnas pagastā trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 59 ģimenēm, tas ir 123 

personām, no tiem 38 bērni. 

Sociālā atbalsta pasākumiem izlietoti  32.920,35 euro no tiem: 
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veikta izmaksa garantētā minimālā ienākumu  līmeņa nodrošināšanai 46 ģimenēm / 96 cilvēki/- 

21.550 euro 

dzīvokļa pabalsti izmaksāti 41 ģimenēm-3614 euro/ šo pabalstu saņēma trūcīgās ģimenes ar 

bērniem , vientuļie pensionāri, vientuļie invalīdi, bērni bāreņi/ 

mācību līdzekļu iegādei pabalstu saņēma 27 bērni no  trūcīgajām ģimenēm– 555 euro 

skolēnu ēdināšanai- 2430 euro/ apmaksājam ēdināšanu skolā 25 bērniem/ 

veselības aprūpei izlietoti 877 euro/ pabalstu saņēma 13 cilvēki 

apbedīšanas pabalstiem- 142 euro   
pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un 

mācās- 2689 euro / tādi bērni mūsu pagastā ir 4/ 

ārkārtas situācijās izlietoti- 312 euro. 

 Pateicoties Ribaku ciema iedzīvotāja Ivara Velika iniciatīvai un  atbalstot Jāņa 

Velika lūgumu, pamatojoties uz  Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem ”Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” , tika piešķirts pabalsts dzīvojamās mājas 

remontam 50% apmērā no nepieciešamās summas. 

 

 

Aprūpe 

 

Ilgstoša sociālā aprūpe tika sniegta Višķu aprūpes centrā, aprūpi saņēma 8 personas . Rindā 

uz pansionātu mums ir 2 personas. 

Visu gadu notika sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils novada  nodaļu, kā 

rezultātā 3 x Līksnas pagasta maznodrošinātie iedzīvotāji saņēma humāno palīdzību, kā arī 

Sarkanā krusta rīkotajā akcijā ”Paēdušai Latvijai” mūsu pagastā dzīvojošie vientuļie pensionāri ar 

zemākām pensijām par 120 euro, saņēma pārtikas pakas. 

 

 

Aktivitātes 

 

  Reizi gadā pagasta pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām pulcējas KN , lai satiktos,  

kopā apspriestu ikdienas problēmas 

 2014.gadā pasākumā piedalījās 88 Līksnas pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Senioru 

pasākumā visus  priecēja grupa „Galaktika” 

 Arī šogad aprīlī paredzēts  pasākums senioriem . 

Līksnas pagasta  invalīdi ļoti aktīvi piedalījās Invalīdu sporta svētkos, izcīnot 6 godalgotas vietas, 

kā arī piedalījās Ziemassvētku pasākumā , kas notika Ilūkstes Kultūras namā. 

2014. gadā līksnieši piedalījās Vislatvijas Lielajā talkā, sakopjot MĪšteļu un Vaikuļānu kapsētas.  

Talkā piedalījās 44 cilvēki. 

Paldies visiem, kas piedalījās un drīz talkosim atkal! Šogad Lielā Talka norisināsies 25. aprīlī. 

 

 

Nodarbinātības organizēšana 

 

      2014. gadā turpinājās  projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie  darbi pašvaldībās”, . Mūsu 

pagastam bija iedalītas 10 darba vietas. Pavisam tika nodarbināti  30  cilvēki Uzturētas kārtībā 

kapsētas, sakopts Līksnas muižas parks, izcirsti krūmāji grāvmalās, tika sniegta palīdzība 

vientuļajiem pensionāriem māju apkopšanā..   

 Šogad sācies jauns projekts par pagaidu sabiedriskajiem darbiem, bet diemžēl, darba vietu skaits ir 

samazināts līdz 4. Tas nozīmē, ka 4 bezdarbnieki strādā četrus mēnešus un tikai pēc tam nāk 4 

nākošie, kā rezultātā gadā projektā piedalās tikai 12 bezdarbnieki   
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 / rindā NVA ir 96 Līksnas iedzīvotāji/ tas liecina, ka  šogad būs jāizmaksā vairāk pabalstus GMI 

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 darījumus, kas  juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajam 

apliecinājumam 

 Līksnas bāriņtiesā 2014.gadā pieņemti 83 lēmumi. 

 Līksnas bāriņtiesā  2014.gadā tika veiktas 221 notariālā darbība un iekasēta valsts nodeva  2039 

EUR apmērā 

Ārpusģimenes aprūpē atrodas 49 bērni, t.sk.  

- aizbildnībā -24  

- pārraudzībā – 5   

- audžuģimenēs – 13 

- ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 7 

 

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 

 

Dzīvojamo māju apsaimniekošana 

 

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 pagasta pārvalde. 

 Pašvaldībai pieder 52 dzīvokļi,  43 dzīvošanai derīgie dzīvokļi ir izīrēti, bet 9 dzīvokļi nav 

derīgi dzīvošanaiJau 2013.gada jūnijā pagasta pārvaldes valdījumā un apsaimniekošanā tika 

nodotas trīs dzīvojamās mājas 525. km. Minēto māju tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, un, lai 

veiktu pašus nepieciešamākos pasākumus šo māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai, ir nepieciešami 

ievērojami finanšu līdzekļi.  8 dzīvokļi šajās mājās  nav derīgi dzīvošanai un katrā no tiem būtu 

jāveic renovācija. 

 Plānojot budžetu 2014. gadam, 2013. gada beigās  bijām sastādījuši veicamo darbu izdevumu 

tāmes, taču 2014. gadā  pārvaldei  minētie līdzekļi  netika piešķirti. 

Dzīv. mājai Nr. 1  525.km tika veikts 6 dūmeņu remonts un atjaunošana 

Rūpējoties par iedzīvotāju ugunsdrošību,  būtu nepieciešams  dūmvadu kanālu galvu virs jumta 

remonts 8 dzīvokļu  dzīvojamai mājai Nr. 2 525. Km, saskaņā ar SIA " 07.10.2013. aktiem Nr. 210 

un Nr. 211"Par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli" .  

Finansējums netika piešķirts, bet mājas uzkrājuma summa ir nepietiekama. No 8 dzīvokļiem   

tikai 1 dzīvoklis ir privatizēts, 6 izīrēti- 1 brīvs, dzīvošanai nederīgs. 

Dzīvojamai mājai „Baltā māja” Kalniškos sakārtoti iekšējie kanalizācijas tīkli, kā arī 

ierīkota lietus notekūdeņu novadīšanas sistēma, izbūvēta  kanalizācijas aka. Tika veikts arī   betona 

aizsargapmales remonts apkārt mājai.  

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.  

  Pagasta pārvaldē ir  griezusies ārste ar lūgumu veikt pasākumus ārsienu siltināšanai, jo 

ziemā telpās ir auksti un nav nodrošināta nepieciešamā temperatūra pacientu pieņemšanai, 

neskatoties uz to, ka pagasta pārvalde  telpās nodrošina  apkuri. Ārsta prakses telpas atrodas 
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daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, māja nodota apsaimniekošanā SIA „Naujenes pakalpojumu 

serviss”. Veicot telpu ārsienu siltināšanu, paaugstinātos telpu energoefektivitāte, samazinātos 

siltuma zudumi un ar apkuri saistītās izmaksas. 

Notika iedzīvotāju kopsapulce, iedzīvotāji tika informēti par to, ka novada dome 

piešķir līdzfinansējumu 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 40000 EUR; 

- iespēja dzīvokļu īpašniekiem saņemt  līdzfinansējumu mājas ārējo (gala) sienu siltināšanai  

50% apmērā no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10000 EUR.  

Taču iedzīvotāji  nav gatavi ņemt kredītu visas mājas siltināšanai sakarā ar zemo maksātspēju un 

nepiekrīt veikt ārsienu siltināšanu no uzkrājuma līdzekļiem.. Esam lūguši apsaimniekotāju veikt 

mājas energoauditu.  Pašlaik tas arī tiek veikts. 

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 

 

 Pārvaldes valdījumā atrodas pašvaldības zeme   570,9  ha platībā . 

Iznomāta pašvaldībai piekrītošā  zeme 365,9  ha platībā, noslēgts   281 nomas līgums  

2014. gadā   

- noslēgti 5  nomas līgumi par pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu 6,2 ha platībā.  

- sagatavotas  36  Vienošanās par platību precizēšanu noslēgtajos nomas līgumos un 3  

Vienošanās  par nomas līgumu pārtraukšanu. 

- Tika precizēts pagastā esošo 22 aizsargājamo kultūras mantojuma objektu  saraksts,  

Šogad  papildus  apsekoti  4 objekti ( Piemiņas vieta 2.pasaules kara upuriem (Liepziedu ielā-

Latvijas valsts mežu teritorijā), Adatu fabrika, Ķirupes muiža, Ķirupes vējdzirnavas),  informācija 

nosūtīta novada domei,  kur tiks izvērtēta iesniegtā informācija un varbūt būs  iekļauti  Daugavpils 

novada kultūras mantojuma objektu  sarakstā.  

- Sagatavots un iesniegts novada domē Līksnas pagasta teritorijā esošo derīgo 

izrakteņu (kūdra, smilts, smilts-grants, saldūdens) saraksts, kurā precizētas to 

atrašanās vietas, koordinātes, īpašuma piederība un īpašnieki vai lietotāji. 

- veikta  7  dabā neesošu ēku apsekošana, sastādīti akti  un neesošās ēkas  izslēgtas no 

nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas. 

- pagasta pārvalde veica pasākumus, lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz 

1 dzīvokļa īpašumu, kā arī veikta 14  zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ierakstīšana 

zemesgrāmatā, lai varētu  nodot pašvaldības īpašumu pēc personu ierosinājumiem 

atsavināšanai ar kopējo platību 73,7 ha 

No pašvaldības atsavināti un zemesgrāmatā ierakstīti-  2 īpašumi, kas atrodas dārzkopības 

kooperatīvajās sabiedrībās (d/s ,,Latgale” un d/s ,,Ļūbaste 1”).   

Vidējā atsavināmās lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus vērtība  Daugavpils 

novadā ir 930 EUR/ha, bet Līksnas pagastā  apbūvēto zemes gabalu (dārzkopības kooperatīvos) 

vidējā tirgus vērtība ir  1,7 EUR/ 1 m
2
. 
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2014. gadā  Muižas parkā  tika uzstādīts informatīvais stends, lai parka apmeklētāji varētu 

labāk orientēties teritorijā. 

Līksnas pagastā aizvadītajā gadā tika īstenots projekts „Interesantais pašvaldībā 

daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” 534 eiro finansējums , kura ietvaros iegādāti  13 dažādu 

šķirņu  stādi un koki,  kā arī iegādāti divi koka krēsli ar galdu un 3 soli.  Koki iestādīti un 

soli izvietoti  Muižas parkā .Rīkota talka.  

 

Lauku konsultants 

 

Pagasta pārvaldē  vienu reizi nedēļā pieņem lauku attīstības konsultants Mārtiņš Malnačs,  

 Konsultanta  pienākumos ietilpst esošo un potenciālo klientu datubāzes veidošana, aktuālās 

informācijas izplatīšana pagasta teritorijā par Zemkopības ministrijas, Valsts lauku tīkla,  lauku 

konsultāciju centra u.c. dalīborganizāciju svarīgiem jautājumiem, , informēt lauksaimniekus par 

semināriem, mācībām, kā arī ES projektiem un struktūrfondu pasākumiem.  

Līksnas pagasta pārvalde un pagasta zemnieki un uzņēmēji 2014.gadā  piedalījās Novada 

dienu gadatirgū, kur tirgoja savu saražoto produkciju  Pārvalde kārtējo reizi Gardumu ielā cienāja 

tirgus apmeklētāju ar sieviešu apvienības „Saules taka” dalībnieču sarūpētajiem gardumiem. 

Šogad Novada dienās plānots īpaši izcelt Līksnas pagastu un kaimiņu pagastus, lai vairāk 

cilvēku varētu uzzināt un iepazīties  ar  mūsu pagasta dzīvi un aktivitātēm. 

 

 

Kultūra 

 

Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 

pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju. 

2014. gadā Daugavpils novada un Līksnas vārds izskanēja visā Latvijā, jo tika rīkoti divi 

liela mēroga pasākumi 

. Viens no tiem bija Jaunās latgaliešu mūzikas festivāla "Muzykys skrytuļs" 

ieskandināšanas pasākums "Vasaras saulgrieži Līksnā”, kurā piedalījās 40 dalībnieki un ap 

600 apmeklētāji. Koncertā piedalījās mākslinieki no Latvijas un Igaunijas: deju kolektīvs 

"Pastlapaar" (Igaunija), VPDK "Latiņš", VPDK "Daugaveņa", VPDK "Saime", Duets 

"Padod stīgu', Dziedošās māsas Māsānes, Grupas "Studenti", "Kapļi un “PS Sala”. 

No 2014. gada 4. līdz 6. jūlijam pēc divu gadu pārtraukuma skatītājus un dalībniekus 

atkal priecēja lielākais jaunās latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”.. Festivālā 

piedalījās 330 dalībnieku un 6 000 skatītāju. Trīs dienu laikā festivālā skanēja gan 

pazīstamas, gan jaunas un pirmo reizi atskaņotas dziesmas, notika seši dažādi koncerti, 

mākslas plenērs, izstāde, amatnieku tirgus un dažādas aktivitātes koncertu starpposmos. 

Festivālā piedalījās jauni un jau pazīstami un iemīļoti mākslinieki: “Kroma kolna 

bruoleste”, “Stage On”, Kārlis Kazāks, Eriņu un Vorkaļu ģimene, grupa “Dabasu Durovys”, 

“Borowa MC”, “Bez PVN”, “Latgales Dāmu Pops”, “Rikši”, “Metrs”, “Sovvaļnīks”, “Green 

Novice”, “Deskalighters”, “Atika” (Lietuva) un daudzi citi.  

Gada garumā 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 
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stīgu”, kopā iesaistot 58 dalībniekus un piedaloties 20 izbraukuma pasākumos, kuri notika 

Daugavpils, Krāslavas, Ilūkstes, Līvānu novados un Lietuvā. 

Līksnas pagasta kultūras nama amatiermākslas kolektīvi piedalījās kolektīvu skatēs, 

iegūstot Augstākā (VPDK “Daugaveņa”) un Pirmā (sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija) 

līmeņa pakāpes.  

17.maijā Līksnas pagasta kultūras namā pirmizrādi piedzīvoja režisora Māra 

Korsieša veidotā izrāde pēc Jāņa Jaunsudrabiņa komēdiju lugas „Jo pliks, jo traks” 

motīviem Līksnas pagasta amatierteātra „Maskas” aktieru izpildījumā, kura tika izvirzīta 

2015. gada Latgales reģiona amatierteātru skatei.  

Iesaistoties Latgales plānošanas reģiona projektā “Tematiskā biznesa attīstīšana un 

Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, un 

sadarbojoties ar pagasta amatniekiem, tika izveidots Līksnas Muižas parka ciems. Ciemā 

tiek piedāvāts apmeklēt parku, iegādāties suvenīrus, organizēt meistardarbnīcas pie 

amatniekiem un atpūsties tuvākajās viesu mājās. Šādā veidā tiek popularizēts Līksnas 

Muižas parks, vietējā uzņēmējdarbība un kultūras pasākumi. 

Kultūras namā gandrīz visi lielākie pasākumi ir kupli apmeklēti, par skatītāju 

trūkumu nevaram sūdzēties. 

Aizvadītajā novada rīkotajā ģimeņu dienā piedalījās 4 mūsu pagasta ģimenes, kurām bija 

kāzu jubilejas. Arī šogad pasākums tiks rīkots   ģimenēm, kuras šogad svin 50 un vairāk gadu 

kopdzīves jubilejas. un  tie, kas vēlas piedalīties novada pasākumā 14.maijā novada kultūras 

centrā,  līdz šī gada 20.martam pieteikties pagastu pārvaldēs. No katra pagasta pasākumā 

aicināsim trīs ģimenes. 

Ar visām  aktualitātēm varat iepazīties gan mājaslapā : www.liksna.lv, un kultūras nama 

sociālajos tīklos:  

http://www.draugiem.lv/liksnaskn/ 

https://twitter.com/LiksnasKN 

https://www.facebook.com/pages/LiksnasKN 

http://www.youtube.com/user/LiksnasKN,  Novada vēstīs, gan atnākot uz pagasta pārvaldi. 

Pēc tik saturošas kultūras dzīves izklāsta mūsu pagastā, jāsaka, ka ir samilzusi problēma ar 

turpmāko pagasta kultūras nama ēkas izmantošanu. Pamatojoties uz izstrādāto  tehniskās 

apsekošanas atzinumu, ēkai steidzami jāveic pasākumus ēkas pamatu, nesošo konstrukciju 

pastiprināšanai, ārsienu savilkšanai. Kultūras nama telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām,  ziemā 

telpās ir auksti, jāveic ēkas jumta un sienu siltināšana.   Lai apzinātu nepieciešamo finansējumu 

visu darbu veikšanai, ir jāizstrādā būvprojekts.  

 Pašreiz strādājam pie projektēšanas uzdevuma sastādīšanas, tiek apzinātas visas 

mūsu vajadzības. Novada dome  2015. gadā ir piešķīrusi finansējumu tehniskā projekta 

izstrādei. 

 

Darbs ar jaunatni 

 

 Līksnas pagastā  jauniešu darbu koordinē Sintija Giptere, 

2014.gadā Līksnas jaunieši aktīvi iesaistījās arī Daugavpils novada jaunatnes  aktivitātēs.  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 

http://www.youtube.com/user/LiksnasKN
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 Brīvprātīgas darbs Muzykys skrytuļs” laikā  

 Brīvprātīgais darbs festivāla „Artišoks” laikā  Daugavpilī  

 Neformālās izglītības apmācības. 

 Višķu pansionāta apmeklējums „ Labais darbs ‘ 

 “Kas? Kur? Kad?”,saņēma pateicību. 

Arī 2015. gads solās būt interesantiem pasākumiem bagāts, taču vēlams apzināt un  iesaistīt 

vairāk  pagasta jauniešu. No 69 pagasta jauniešiem, kuri ir pie Sintijas sarakstos, faktiski 

darbojas līdz 15.   

Biedrība „Līksnas jauniešu kopiena” Teterovu fondam ir iesniegusi projektu „Veselam un 

laimīgam līksnietim”, kopējais finansēju,ms 7000 eiro, t.sk. novada domes līdzfinansējums- 700 

eiro. Projekta ietvaros paredzēts veikt logu nomaiņu Jauniešu centra telpās, iegādāties sporta 

inventāru- trenažierus, biljarda galdu, nūjošanas nūjas, datoru, mēbeles. Pašlaik projekts tiek 

vērtēts.  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. 

Treniņiem volejbolā un basketbolā ziemas periodā izmanto Sventes vidusskolas  vai Vaboles 

vidusskolas sporta zāli,  bet vasaras periodā pludmales volejbola laukumu  Muižas parkā. 

 

2014.gadā  Līksnas pagasta  volejbola komanda vīriešiem piedalījās novada čempionātā, 

tradicionālajā Lāčplēša kausa izcīņā  u.c., ieguva godalgotas vietas. 

 Vairāki mūsu pagasta jaunieši pārstāvēja novada komandu Latvijas čempionātā jauniešiem 

– Andris Litiņš, Edmunds Vaikulis un Līga Kozinda. 

Novada rīkotajā konkursā „”Sporta laureāts 2014”  

Līksnas pagasta jauniete Līga Kozinda saņēma balvu nominācijā 

 „ Novada labākā jaunā sportiste” brīvajā cīņā .  

Savukārt jau otro gadu pēc kārtas Par novada sportiskāko ģimeni tika atzīta Rokjānu 

ģimene 

 

Tradicionāli 1. maijā jaunieši kopā ar sporta metodiķi Aldi Rokjānu  organizēja Lielo Pavasara 

krosu  , kurā aktīvi piedalījās ne tikai mūsu pagasta dažāda vecuma iedzīvotāji, bet pārstāvji no 

kaimiņu pagastiem un no Daugavpils. 

Jau 3.reizi  pagastā  bija noorganizēta Ģimeņu diena, kur visas dienas garumā norisinājās dažādas 

aktivitātes- gan sporta aktivitātes, gan  arī  radošās darbnīcas, bija iespēja apgleznot akmeņus,  

darbojās piepūšamās atrakcijas. Arī Meteņos notika jautas izdarības un īstas sporta sacensības starp 

komandām. 

 

 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

 

 2014. gadā Līksnas pagasta bibliotēkas  apmeklētāju kopskaits-3005, reģistrēto lietotāju 

skaits bija 194. Izsniegums-7738, tai skaitā 4866 grāmatas,  

Piedāvātie  bibliotēkas pakalpojumi: 

              • bibliotēkas krājums; 
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         •informācija par krājumu Daugavpils novada  bibliotēku vienotajā     elektroniskajā 

kopkatalogā  http://naujene.biblioteka.lv/alise ; 

              •alfabētiskais kartīšu katalogs; 

            •7 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 ( 2014.gadā SBA kārtā saņemtas 12 grāmatas, izsniegta4grāmata) 

•periodika ( 2014. gadā bija pieejami 23 dažādi periodiskie izdevumi)  ; 

•novadpētniecības materiāli par novadu un Līksnas pagastu 

•tematiskās mapes 

•konsultācijas interneta resursu izmantošanā( visbiežāk sniegtās konsultācijas 

2014.gadā- sociālo tīklu izmantošana)  

•konsultācijas datorprogrammu izmantošanā 

Bibliotēka joprojām  piedāvā apgūt pamatprasmes  darbā ar datoru pagasta iedzīvotājiem . 

Programmā ietilpst:  pamatsoļu apguve programmā Microsoft Word, informācijas meklēšana 

interneta vidē, apmācības rēķinu nomaksā ar interneta starpniecību).  2014. gadā  apmācības 

apmeklēja tikai  2 interesenti.   

            Visi bibliotēkas pakalpojumi,  izņemot dokumentu kopēšana un izdruka tika sniegti bez 

maksas. 

            Saskaņā ar Daugavpils novada domes apstiprināto maksu par  pakalpojumiem ,  dokumentu 

kopēšana un izdruka bibliotēkā ir par maksu:  

 melnbaltā A4 formāta lapa no vienas puses 0,07 centi 

 melnbaltā A3 formāta lapa no vienas puses 0,14 centi 

 melnbaltā A4 formāta lapa no vienas puses 0,70 centi 

Par šo pakalpojumu 2014. gadā tika iekasēti 12,00 Euro 

 

 

2014.gadā  Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstībai pēc projekta 

Līksnas pagasta pārvalde iegādājās multifunkcionālo krāsaino kopētāju Toshiba e-STUDIO 

2555C  

Funkcijas: kopē (veic -  divpusēja kopēšana, kopiju palielināšana, samazināšana,  spilgtuma 

pielāgošana) 

                     Skenē, skenēto dok. saglabāšana  mapēs uz  Windows datora,  printē  A4 un A3 

formāta dok. 

 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

2014. gadā grāmatas galvenokārt tika iegādātas SIA  „ Latvijas grāmata” ar grāmatnīcas 

„Globuss Daugavpils” starpniecību. Vairākas grāmatas tika iegādātas par Grāmatu svētkos 

piešķirtajām dāvanu kartēm, kā arī iegūtas dāvinājumu kārtā no dažādām iestādēm, 

organizācijām un  privātpersonām. 

Kopumā  bibliotēkas fonds papildinājies par 627 jaunām vienībām, no tām 201 grāmatas,  

426 seriālizdevumi. 

 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

http://naujene.biblioteka.lv/alise
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45 no 194 Līksnas pagasta bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem  2014. gadā bija bērni un 

jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

Lai veicinātu vēlmi lasīt un apmeklēt bibliotēku kā informācijas un kultūras iestādi, Līksnas 

pagasta bibliotēkā 2014. gadā mazajiem lasītājiem tika veltīti dažādi pasākumi:  

  

            Tuvojoties Lieldienām,   Līksnas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Līksnas pagasta 

pārvaldi un kultūras namu aicināja mazos un lielos  zaķēnus piedalīties radošajās 

aktivitātēs  ”Lieldienu zaķīti gaidot! „  

  

            Līksnas pagasta bibliotēka cieši sadarbojas arī ar Līksnas kultūras namu, kā 

rezultātā bibliotēka iesaistījās vairākos kultūras nama organizētajos pasākumos 

jauniešiem, piem., radošo dienu aktivitātēs„ Citāda kultūra”, kurās palīdzēja vadīt 

radošās darbnīcas jauniešiem. Tāpat „  Ievadot jauno mācību gadu ” un „ Valpurģu 

nakts ”.  

 Lai saliedētu ģimenes un sabiedrībā radītu apziņu, ka ģimene ir vērtība, jau trešo gadu pēc 

kārtas  Līksnas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Līksnas pagasta pārvaldi un kultūras namu, visu 

vecumu bērnus un viņu vecākus aicināja piedalīties Ģimeņu dienai veltītā  pasākumā  „ 

Ģimeņu diena Līksnā”.  Pasākuma dalībniekiem bija iespēja izmēģināt laimi dažādās 

jautrās sporta atrakcijās  un radošajās aktivitātēs, apgūt dažādas praktiskas iemaņas, 

piem., sejas masku izveidē, apsveikuma kartiņu izgatavošanā, izveidot savas ģimenes 

karogu, kā arī baudīt izklaidējošus kultūras priekšnesumus un atpūsties kopā ar ģimeni 

 

 Kā jau katru gadu, arī šogad ar lielu atsauksmi bērni un jaunieši piedalījās grāmatu 

svētkos, kas notika Dubnā. Ar lielu entuziasmu tie gatavoja savu mājasdarbu, lai piedalītos 

Dubnā rīkotajā pasākumā   „Tauriņu salidojums ” un ieguva par savu darbiņu brīnišķīgu 

grāmatu.  

 

            Septembrī, kuru mēdz dēvēt arī par Dzejas mēnesi, Līksnas pagasta bibliotēka 

aicināja skolēnus nostiprināt savas zināšanas dzejas pēcpusdienā  „ Līksna mūsu dainās...”. 

Tika skaitīta Raiņa un Aspazijas dzeja, kā arī apdainota un iemūžināta Līksna 

tautasdziesmās. Pasākuma mērķis bija rosināt bērnos un jauniešos interesi par latviešu dzeju 

un dzejniekiem, kā arī aicināt bērnus un jauniešus atklāt un attīstīt savus radošos talantus. 

            Tā kā rudens ir visbagātākais gadalaiks,  bibliotēkas lasītāji tika aicināti piedalīties 

bibliotēkas rīkotajā pasākumā „ Miķelītis bagāts vīrs „ kur dalībnieki varēja ievingrināt roku un 

radoši izpausties Miķelīša izveidē. Tika pārrunāti zili zaļi brīnumi kādus dalībnieki ir redzējuši 

savos dārzos pie ražas novākšanas un citētas teikas, ticējumi, kas bija  veltītas Miķeļdienai. 

 Lai bērnos un jauniešos rosinātu interesi lasīt grāmatas, jau ceturto gadu pēc kārtas 

bibliotēka rīkoja čaklāko lasītāju konkursu „Lasītprieks!”. Konkurss norisinājās visa gada 

garumā. Decembrī tika apbalvoti čaklākie lasītāji. Ņemot vērā arī iepriekšējo gadu 

rezultātus, izrādās, ka čaklākie lasītāji ir tieši jaunāko klašu skolēni .  

            Lai Līksnas pagasta iedzīvotājos radītu interesi par savas valsts vēsturi, tuvojoties  

Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejai Līksnas pagasta bibliotēka piedāvāja saviem 

apmeklētājiem aplūkot  ceļojošo  izstādi „ Atceries, lai neaizmirstu!”. 

            Izstādes apmeklētājiem bija iespēja iepazīt Līksnas pagasta Latvijas Tautas frontes 

dalībniekus un atcerēties nozīmīgus notikumus Latvijas vēsturē atgūstot valsts neatkarību. 

Šo izstādi apmekēja 58 interesenti. 

            Šī izstāde lielu atsaucību guva ne tikai Līksnas bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū, bet 

gan ieinteresēja apmeklētājus arī no citiem Daugavpils novada pagastiem.  
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 Arī 2014.gadā Līksnas pagasta bibliotēka iesaistījās  Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

izstrādātajā lasītveicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Pateicoties šai 

programmai, bibliotēka savā īpašumā ieguva 15  grāmatas. 

 Kopumā „Bērnu un jauniešu žūrijā” iesaistījās 10 bērni un jaunieši, un 3 vecāki. 

Jāsaka, ka visās pagasta rīkotajās aktivitātēs kā vienota komanda ir gan sporta 

metodiķis, gan jaunatnes lietu speciāliste, gan kultūras nama direktore, gan bibliotēkas 

vadītāja.  

Vajadzības gadījumā strādā viss pagasta pārvaldes kolektīvs, kā tas bija Muzykys 

skytuļa laikā 

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. 

 

Ūdenssaimniecība 

 

 Ūdensvada kopgarums ir 6,1  km.,  Kanalizācijas tīklu kopgarums 5,26 km 

 Iepriekšējos gados Eiropas finansētā projekta ietvaros pavisam veikta ūdensvada izbūve 625,3 m, 

esošā ūdensvada rekonstrukcija 2,606 m, kanalizācijas trases rekonstrukcija 314 m garumā ,  

jaunas kanalizācijas tīkla izbūve 130 m garumā. 

Novērsti ūdensvadu pārrāvumi gan pašu spēkiem, gan pieaicinot uzņēmējus rakšanas 

darbiem. Ierīkota jauna skataka Smilšu ielā un nomainīta sadale skatakā., kā arī nomainīts 

ūdensvada posms 100 m posmā no Smilšu ielas  un pie daudzdzīvokļu māju kūtiņām, uzlikta jauna 

skataka ar ūdens skaitītāju. 

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. 

 

2014.gadā  veikta maģistrālo ūdensvadu hlorēšana 2 x.  Ūdens kvalitātes uzlabošanai tika uzstādīts 

gaisa kompresors . Jāsaka, ka ūdens kvalitāte ir uzlabojusies. 

 Ar šā gada 1. februāri stājās spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

tarifi, tarifa pieaugums ūdensapgādei – 9%, kanalizācijai - 1 % 

 Pirms apkures sezonas uzsākšanas pagasta pārvalde noorganizēja dūmvadu tīrīšanu 

pagasta iedzīvotājiem, kuri paši nevar to izdarīt. Atradām firmu, kas šos darbus  veic, 

pieteicās 6 cilvēki. 

 

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.  Veikta pirmatnējā inventarizācija Mīšteļu un 

Patmaļu kapos, Vaikuļānu kapos izstrādāts situācijas plāns.  Ievests mirušo reģistrācijas žurnāls, kā 

arī dati tiek ievadīti kapu sistēmā. 

2014. gadā tika rīkotas talkas kapu sakopšanā, 
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 Vaikuļānu kapos ierīkots elektrības pieslēgums, jo pagasta iedzīvotāji vēlas kapliču Vaikuļānu 

kapos, kā arī nomainīta elektroinstalācija Mīšteļu un Patmaļu kapličās 

 Mīšteļu kapos nozāģēti    bīstamie  koki  un salabots žogs. 

Joprojām lielu problēmu sagādā kapu turētāji, kuri atkritumus ber, kur pagadās, kaut gan 

pie visiem kapiem ir informatīvie stendi, ir norādes atkritumu savākšanas vietām. No 

nodoma uzstādīt konteinerus esam atteikušies, jo tie ātri vien tiks piepildīti ar atkritumiem, 

kuri nāk no mājsaimniecībām. / kā tas ir pie autoceļiem/ Atkritumus divas reizes gadā 

izvedam.  

Šogad plānots veikt žoga remontdarbus Patmaļu kapos, kā arī bīstamo koku zāģēšanu. Mīšteļu 

kapos nepieciešams atjaunot tualeti. 

Lai varētu ierīkot ūdens ņemšanas vietu /brīvkrānu/  Vaikuļānu kapos, plānots veikt 

kontrolurbumu. 

 

 

Pašvaldības ceļi 

 

Līksnas pagastā  pašvaldības ceļu kopgarums ir 68,38 km ,  ielu garums- 6,69 km   

Kadastra informācijā tika reģistrēta inženierbūve- pašvaldības ceļš Rīga-Daugavpils šoseja –„Baltā 

māja”  

2014.gadā   no pašvaldības autoceļu fonda piešķirti līdzekļi  55458 EIRO 

Tika apsekoti visi pašvaldības ceļi, izvērtēti kritiskākie ceļu posmi un esošā finansējuma ietvaros  

atjaunota ceļa klātne ,  ceļam Aužguļāni-Tilti tika nomainīta caurteka  . 

2014. gadā ceļa segumu atjaunošana ar granti 

 

Ceļa Nr. Ceļa nosaukums Atjaunotais posms / m/ 

132 Aužguļāni-Tilti 150 

133 Auzguļāni-Līksna 400 

129 Mežciems-Ļūbaste 1200 

 Rīga-Daugavpils šoseja-Baltā māja 250 

120 Mīšteļi-Baraviki 300 

121 Gančevski-Gančevsku komplekss 100 

 

Jāsaka, ka visu  pašvaldības ceļu stāvoklis atsevišķos posmos ir neapmierinošs un nepieciešams 

veikt ceļu segumu atjaunošanu .  

 2014. gada beigās un šogad  sniega bija maz, līdz ar to radās neliela finanšu līdzekļu 

ekonomija, kuru plānojam izmantot ceļa seguma atjaunošanai. 

 Vasaras periodā ceļu planēšana notiek atbilstoši to uzturēšanas klasēm, taču sliktā ceļa 

seguma dēļ  gandrīz visi 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 

2014. gada sākumā  tika pabeigta  projekta „Pašvaldības ceļa „Aužguļāni-Rīga-Daugavpils 

šoseja”rekonstrukcija” realizācija un  ceļš nodots ekspluatācijā. 

 Līksnas pagasta pārvalde gada beigās saņēma Vaboles pagasta iedzīvotājas vēstuli ar 

lūgumu saremontēt pagasta ceļu „Mīšteļi-Vērdiņi-Vaboles pagasta robeža”, jo tūristi nevar nokļūt 

pa šo ceļu līdz tūristu mītnei „Meža Skuķi”. 

Jāsaka, ka  2013. gadā šo ceļu apsekojām un tika sastādīta remontdarbu tāme- 234.798 latu 

apmērā. Faktiski ceļš jābūvē no jauna, jo nav seguma, jārok grāvjus u.tt. Esam izcirtuši krūmus 

ceļa malās. Diemžēl nepietiekamā finansējuma dēļ minētais ceļš netika saremontēts. Šobrīd tur nav 

dzīvojamo māju ar pastāvīgi dzīvojošām personām, \zema ceļa intensitāte. Kā prioritāros 

izvēlējāmies remontēt ceļu posmus, pa kuriem tiek pārvadāti skolēni, brauc piena savākšanas 

mašīna, zemnieki pieved barību utt. 
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Investīciju pieprasījumā 2015.- 2017. gadiem esam iesnieguši 3 ceļus: 

Ceļu Kudeiki-Ķirupe  - 2015. Gadam,  

ceļu Mīšteļi-Vērdiņi-Vaboles pagasta robeža”- 2016. Gadam, 

 ceļu- Aužguļāni-Līksna- 2017. gadam 

  Šogad drīzumā apsekosim  visus pašvaldības ceļus, tiks  sastādītas darbu tāmes, kuras tiks 

iesniegsim novada domē kopā ar līdzekļu pieprasījumu. 

 

Nobeigumam 

 

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 pārvaldes darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi, arī turpmāk 

būs vērsta uz pagasta iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātos viņu ekonomiskās, 

sociālās un kultūras iespējas. 

  Mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt priekšlikumus mūsu darba uzlabošanai.  

Šodien vēlos pateikties pagasta pārvaldes darbiniekiem par paveikto darbu,  manuprāt, mēs 

esam labi strādājuši, bet to jānovērtē Jums! 

Paldies par uzmanību! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liksna.lv/

