
Atskaite par paveikto 2015. gadā 

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. 

Elvīrai akcijā palīdzēja arī bāriņtiesas sekretāre Ināra Keviša 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. 

 

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 

2015 55 111 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 

-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. 

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 ./foto/ 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. 

 


