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Līksnas pagasta pārvaldes 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 

2017. 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. 

2017.gadā pārvaldes darbinieki  apmeklēja dažādus seminārus un kursus, lai paaugstinātu savu 

kvalifikāciju 

 
 

Budžeta rādītāji. 

 Pārvalde savas funkcijas veica atbilstoši piešķirtajam finansējumam 

2017.gadā Līksnas pagasta pārvaldes pamatbudžets:  

 

Ieņēmumi  EUR 

  

Plāns 

 

Faktiski 

 

Izpilde % 

 

 528111 513388 97.21 

No tiem: Nekustamā 

īpašuma nodoklis 

 

80370 

 

86028 

 

107.04 

Nenodokļu 

ieņēmumi 

1395 1820 130.47 

Maksas pakalpojumi 

u.c. pašu ieņēmumi 

34509 25149 72.88 

Transferti 411837 400391 97.22 

Izdevumi EUR 

 Plāns  Faktiski  Izpilde % 

 542433 502239 92.59 

No tiem: 

Vispārējie valdības 

dienesti  

98275 94215 95.87 



Ekonomiskā darbība  64589 59114 91.52 

Vides aizsardzība 30822 28996 94.08 

Teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana 

126475 111781 88.38 

Veselība 6700 4603 68.70 

Atpūta, kultūra 80188 73164 91.24 

Izglītība 28169 26090 92.62 

Sociālā aizsardzība 107215 104276 97.26 

 

 

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.  

Maksājuma veids Parāds uz 

01.01.2015. 

EUR 

Parāds uz 

01.01.2016. 

EUR 

Parāds uz 

01.01.2017. 

EUR 

Parāds uz 

01.01.2018. 

Komunālie 

pakalpojumi 

8019 5394 3703 3586,54 

Nekustamā 

īpašuma nodoklis 

18907 19248 20128 17051,03 

Zemes noma 1465 1777 1824 1545.94 

 

Līksnas pagasta pārvaldes darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju izpildi, ir 

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

sociālās un kultūras iespējas. 

 

Paveiktais 2017. gadā 

  
1. Dzīvojamā māja Nr. 2 525. km nomainīts šķūņa šīfera jumta segums un dzīvojamās 

mājas jumtiņa remonts, kā arī  Dzīvojamai mājai Nr. 1, 525. km ierīkota lietus ūdens 

novadīšanas  sistēma. 

2. Izstrādāts tehniskais projekts ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcijai, kā arī veikta 

rekonstrukcija-kabeļu ieguldīšana un stabu demontāža. Līksnas ciemā 

3. Veikta ūdens skaitītāju verificēšana dzīvojamās mājās. 

4.  Dalība NVA skolēnu nodarbinātības pasākumā – pieņemti darbā 6 jaunieši 

5. Atjaunota 2. pasaules kara upuru piemiņas zīme Liepziedu ielā 

6. Muižas parkā iegādāta u uzstādīta jauna lapene 

7. Attīrīšanas iekārtās veikta dīķu tīrīšana 

8. Izdota grāmatas “Līksniešu atmiņu stāsti” 

9. Notika sieviešu vokālā ansambļa “Elēģija” 15 gadu jubilejas svinības. 

10. Plūdu seku novēršanai rudenī: atjaunots grants segums ceļa V713-Klingerieši posmam 

260 m garumā un Kudeiki-Ķirupe- 50 m  

11. Plūdu seku novēršanai maijā salaboti atsevišķi ceļu posmi 5 pašvaldības ceļiem. 

12. Veicām krūmu novākšanu un krūmu atvašu pļaušanu  4 ceļiem. 

13. Visās kapsētās tika veikta teritorijas labiekārtošana – uzstādītas biotualetes, veikta 

krūmu un koku izciršana.  

14. Patmaļu kapsētās tika labiekārtota ūdens ņemšanas vieta un atkritumu šķirošanas 

laukums.  

15. Vaikuļānu kapsētā uzstādīts jauns žogs pie ieejas kapos.  



 

Teritorijas apsaimniekošanas darbiem  būtu nepieciešams jaudīgāks traktors ar frontālo 

iekrāvēju lapu un zaru iekraušanai, kā arī pļaujmašīna ceļmalu uzkopšanai. Šobrīd 

pārvaldes rīcībā ir 1998. g. traktors MTZ82.1, 81 zs, kura remontam tiek tērēti ievērojami 

līdzekļi, izrūsējusi kabīne,nebūs iespējams iziet traktora tehnisko apskati  un 2008.g. MTZ 

920.3  80 zs. Nepieciešams jaudīgāks traktors ceļu tīrīšanai un grāvmalu pļaušanai. Esošā 

pļaujmašīna FAMAROL 2007.g. nolietojusies un nav rezerves detaļu. 

 

 

Līksnas pagasta iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2010.-2018. gadam 

 

 

 
 

 

2017. gadā Līksnas pagasta kapos tika apbedīti 26 mirušie: Patmaļu kapsētā 12, Vaikuļānu – 

6, Mīšteļu – 8.  

 

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. 

2017.gads sociālajā jomā pagājis daudz un labi strādājot: 

Daugavpils novada Sociālajā dienestā iesniegti 389 lēmumu projekti dažādu pabalstu un 

pakalpojumu piešķiršanai. 

Kopā ar Līksnas bāriņtiesu ir veiktas 425 apsekošanas klientu dzīves vietā, lai pieņemtu objektīvu 

lēmumu sociālajos jautājumos; sastādīti 14 rehabilitācijas plāni, veikts  darbs 3 augsta riska 

ģimenēs ar bērniem. 

Bērni bāreņi un  bērni ar īpašām vajadzībām bija Ziemassvētku pasākumā, kur viņi noskatījās 

Sanktpēterburgas teātra izrādi ”Ziemassvētku pasaka.”  

Sociālā darbiniece piedalījās 4 izglītojošos semināros un pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Ungāriju. 

 2017.gadā trūcīgas ģimenes statuss tika piešķirts 63 ģimenēm, tas ir 114 personām, 

attiecīgi 2016.gadā bija 59 ģimenes-126 personas. 

Sociālā atbalsta pasākumiem izlietoti 28724,48euro/ 2016. g. - 32.920,35 euro/ no tiem veikta 

izmaksa garantētā minimālā ienākumu  līmeņa nodrošināšanai 29 ģimenēm – 22070,29 euro, 
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dzīvokļa pabalsti izmaksāti 29 ģimenēm- 2490 euro/ šo pabalstu saņēma trūcīgās ģimenes ar 

bērniem, vientuļie pensionāri, vientuļie invalīdi, bērni bāreņi/, mācību līdzekļu iegādei pabalstu 

saņēma 12 bērni no  trūcīgajām ģimenēm– 242 euro, skolēnu ēdināšanai- 1221,34 euro  

apmaksājam ēdināšanu skolā 8 bērniem (šis pabalsts samazinājies uz pusi, jo pamatskolas mūsu 

novadā tiek ēdināti bez maksas),veselības aprūpei, onkoloģijas slimniekiem, svētkos, jubilejās- 

izlietoti 2182,40, apbedīšanas pabalstiem- 300,00 euro. 

 

Sociālie pakalpojumi  

Ilgstoša sociālā aprūpe tika sniegta Višķu aprūpes centrā, aprūpi saņēma 10 personas, 

pašreiz pansionātā atrodas 9 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 – 998 pārtikas pakas, kancelejas preces un higiēnas preces.  

 

 

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

kopā apspriestu ikdienas problēmas 

 2017.gadā pasākumā piedalījās 85 Līksnas seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Senioru 

pasākumā visus  priecēja dziedošā  Tihovsku ģimene. 

Līksnas pagasta  invalīdi piedalījās Ziemassvētku pasākumā , kas notika Ilūkstes Kultūras 

namā. 

       Turpinājās  pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie  darbi”, 2017.g. mūsu pagastam bija 

iedalītas 9 darba vietas, kā rezultātā 49 cilvēki piedalījās pasākumā.  

Uzturētas kārtībā kapsētas, sakopts Līksnas muižas parks, izcirsti krūmāji grāvmalās ,tiek sniegta 

palīdzība vientuļajiem pensionāriem māju apkopšanā.  2017. gadā līksnieši piedalījās Vislatvijas 

Lielajā talkā kārtojot Līksnas mācītājmājas apkārtni. Talkā piedalījās 62 cilvēki .Vēlreiz paldies 

visiem, kas piedalījās un drīz talkosim atkal!  

 
Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2017. gadu 

 

Līksnas pagasta kultūras namā kopš 2014. gada publiski pasākumi netiek rīkoti ēkas 

tehniskā stāvokļa dēļ. Neskatoties uz to, Līksnas pagasta kultūras nams 2017. gadā organizēja 

21 pasākumu, kuros kopā ieradās 2034 apmeklētāji, tai skaitā novada mēroga pasākumus:  

Līksnas pagasta svētki “Ģimenes diena” un Līksnas pagasta KN sieviešu vokālā ansambļa 

“Elēģija” 15 gadu jubileja. 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. Marina 

Vingre), bērnu dramatiskais kolektīvs „Sprīdītis” (vad. Agnese Orbidāne), kopā iesaistot 54 

 dalībniekus un piedaloties 16 izbraukuma pasākumos, kas notika Daugavpils, Ilūkstes 

novados, Rēzeknē, Ulbrokā un Viesītē.  

Līksnas pagasta kultūras nama amatiermākslas kolektīvi piedalījās kolektīvu skatēs: 

VPDK “Daugaveņa” ieguva Augstāko pakāpi, sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”- 1. 

pakāpi, amatierteātris “Maskas”  Latvijas amatierteātru skatē “Gada izrāde” un bērnu 

dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis” Latvijas skolēnu un jauniešu mazo formu skatē - 3. pakāpi.  

 Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka” intervēja 

līksniešus un vāca atmiņu stāstus un fotoattēlus, tā rezultātā tika izdota grāmata “Līksniešu 



atmiņu stāsti”. Apvienības dalībnieces organizēja labdarības braucienus Pūpolsvētdienā un 

Ziemassvētkos, kā arī aktīvi piedalījās un atbalstīja KN rīkotos pasākumus.  

Kultūras nama darbinieki aktīvi iesaistījās tālākizglītības procesā, kopā apmeklējot 9 

profesionālās pilnveides kursus un mācību seminārus.  

Nākamais 2018. gads, Līksnas pagasta kultūras namā, solās būt tikpat aktīvs, jo ir 

mūsu valsts simtgades gads, kā arī Dziesmu un deju svētku gads, jūlijā ieripos Muzykys 

Skrytuļs,  tādēļ sekojiet aktualitātēm mājaslapā : www.liksna.lv, un kultūras nama sociālajos 

tīklos:  

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

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

http://www.youtube.com/user/LiksnasKN 

 

 

Līksnas pagasta kultūras nama 2017. gada pasākumu fotoreportāža 

 

                                               Pagasta svētki. Ģimenes diena 

 

 
 

 



 
 

 

Meteņi 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Amatierteātra “Maskas” H. Paukša lugas “Skatītāji.” un “Līksniešu stāsti” pirmizrāde 

 
 

 

 

 

 

 

 



Aktīvo sieviešu apvienības “Saules taka” Pūpolsvētdienas labdarības brauciens 

 

 
 

                                          

 

VPDK “Daugaveņa” Latgales sadancī Daugavpilī 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Līgo svētki 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Pasākums nākamajiem pirmklasniekiem 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lāpu gājienā Lāčplēša diena 

 

 

 
 

 

 



Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts pasākums. 

 Grāmatas “Līksniešu atmiņu stāsti”  atvēršanas svētki 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Sieviešu vokālā ansambļa 15. gadu jubilejas pasākums 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Līksnas pagasta jaunatnes aktivitātes 2017. gadā 

 

1. Sadraudzības vakars Medumos- 10 gadu jubilejas pasākums. 27. janvārī Medumu 

pagasta jaunieši rīkoja sadraudzības vakaru, kura vakara nosaukums bija “Mēs visi nākam no 

bērnības”. Katram pagastam bija jāsagatavo arī priekšnesums atbilstoši vakara tematikai.  

2. Daugavpils novada brīvprātīgo godināšanas pasākums.  10. februārī Daugavpils novada 

domē notika Brīvprātīgo godināšanas pasākums, kura laikā pasniedza apliecinājumus 32 

Daugavpils novada brīvprātīgajiem, kuri ir sasnieguši 50 brīvprātīgā darba stundas pa 2016. g. 

No Līksnas pagasta apliecinājumus saņēma 5 jaunieši. 

 

 
3. Ziemas atvadu pasākums “Ledus balle”. 3. martā Demenes pagasta jaunieši organizēja 

ziemas atvadu pasākumu “Ledus balle”. Katrai pagasta jauniešu komandai bija jāsagatavo 

neliels priekšnesums, aktivitāte. 

4. Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēles. 11. februārī Kalupes pagastā 

norisinājās Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēles, kurā piedalījās 17. pagastu 

jaunieši.  Spēļu laikā bija iespēja sacensties 3 individuālajos un 5 komandu sporta veidos. 

Līksnas pagasta jaunieši ieguva 6. vietu kopvērtējumā.  

5. Jauniešu sadraudzības vakars “Stilīgie”. 24. martā Dubnas pagasta jaunieši organizēja 

sadraudzības vakaru “Stilīgie”.  Katrai komandai bija jāsagatavo kāds krāsains priekšnesums, 

aktivitāte, video.  Bija arī jāierodas noteiktā dreskodā: Jo krāsaināk, jo labāk! 

 
6. Intelektuāla spēle “Kas? Kur? Kad?”. 18. martā Naujenes jaunatnes un sporta centrā tika 

izspēlēta pirmā intelektuālā spēle. Kopumā piedalījās 13 Daugavpils novada pagastu 

komandas. Līksnas pagasta jauniešu komanda ieguva 2. vietu kopvērtējumā.  



7. Daugavpils novada biedrību apmaiņas  brauciens. 15.martā Daugavpils novada jauniešu 

biedrības, tostarp arī  biedrības “Līksnas jauniešu kopa” pārstāvji, devās uz Jēkabpili, Nītauri 

un Bērzauni, lai smeltos pieredzi un iedvesmu jaunām idejām.  

 

 
 

8. Jautrā garastāvokļa vakars Sventē. Sventes pagasta jaunieši 31. martā organizēja 

pasākumu “Laba garastāvokļa vakars”, kurš šogad bija veltīts mežonīgajiem rietumiem. 

Katram pagastam arī tika uzdots mājasdarbs, kurā bija jānoorganizē kāda aktivitāte 

klātesošajiem jauniešiem.  

9. Intelektuāla spēle “Kas? Kur? Kad?”. Skrudalienas pagastā, 21. aprīlī tika aizvadīs otrās 

intelektuālās spēles posms, kurā piedalījās 10 Daugavpils novada pagasta jaunieši. Spēles 

kopvērtējumā Līksnas pagasta jaunieši ieguva 2. vietu. Spēles laikā tika rīkota arī tiešraide 

sociālajos tīklos FACEBOOK, kura laikā skatītajiem bija iespēja atbildēt uz  spēles 

jautājumiem. Aktīvākais bija Mārtiņš Pabērzs no Līksnas pagasta, kurš savā īpašumā saņēma 

USB-flešatmiņu.  

10. Projekts jauniešiem “Dubnas pieRaksti”. Projekta laikā 18 jaunieši, tostarp 2 jaunieši 

no Līksnas pagasta, piedalījās kanoe laivu ceļojumā pa Dubnas upi. Brauciena laikā bija 

iespēja arī strādāt kādā no projekta darba grupām: Vides grupā (veikt Dubnas upes izpēti, 

iepazīt augus, dzīvniekus, ģeogrāfiskos/ģeoloģiskos raksturlielimus; Kultūrvēstures grupā 

(veikt Dubnas piekrastes kultūrvēsturisko objektu izpēti, intervēt vietējos iedzīvotājus, apgūt 

žurnālistikas pamatus); Video un foto grupā (fotografēt dabu, upi, cilvēkus, mācīties filmēt, 

kompozīciju, tehniskas lietas).  

11. Dienas nometne “Kļūsti uzņēmējs” Līksnas pagasta jauniešiem. No 27. līdz 30. 

jūnijam Līksnas pagastā tika organizēta dienas nometne „Kļūsti uzņēmējs”, kurā piedalījās 

20  jaunieši no Līksnas pagasta. Visas nometnes gaitā  jaunieši ieguva jaunas zināšanas par 

uzņēmējdarbību un arī lieliski pavadīja savu brīvo laiku. 

12. Jauniešu pasākums “Sporto asprātīgi”. 30. jūnijā Kalupes sporta laukumā norisinājās 

pasākums jauniešiem “Sporto asprātīgi”. Jauniešu komandām bija jāpiedalās dažādās jautrajās 

stafetēs, piemēram, “Vienradža skrējiens”, “Lielie šorti”, “Veiklās rokas”, “Garās kājas”, 

“Sargā savu asti”. Katra stafete tika vērtēta ar punktiem, jo vairāk punktu, jo lielāka iespēja 

uzvarēt. Šajā pasākumā par uzvarētājiem kļuva jauniešu komanda no Skrudalienas, otro vietu 

ieguva komanda no Biķernieku pagasta un trešās vietas ieguvēji bija Līksnas pagasta jaunieši. 

13. Notika informatīvās tikšanās ar jauniešiem pagastos. 4. jūlijā tikāmies Salienas 

pagastā, kur sapulcējās jaunieši no Skrudalienes, Salienes, Vecsalienes, Tabores un Laucesas 

pagastiem, bet Svente sapulcējās jaunieši no Sventes, Medumiem, Kalkūnes un Līksnas 

pagastiem. Tikšanās laikā tika pastāsts par brīvprātīgo darbu un to tālākām iespējām. Tikšanās 

laikā jaunieši tika sadalīti trīs grupas. Jauniešiem vajadzēja iejusties Daugavpils novada 

domes deputātu vietās un pārdomāt jautājumus un izdomāt risinājumus problēmām, kuras viņi 



varētu risināt brīvā laika jomā, tūrisma un kultūras jomā, kā arī sabiedrības labā.  No visām 

šīm idejām jauniešiem tika dots uzdevums izvēlēties vienu, kuru viņi varētu īstenot uz 

brīvprātīgā darba pamata, veidojot sadarbību starp pagastiem un ieguldot pēc iespējas mazāk 

finanšu līdzekļus. Kā rezultātā tiks stādīti koku stādi, kurus jauniešu iegūs par brīvprātīgi 

paveikto darbu koku audzētavās, labiekārtoti sporta laukumi, rīkotas sporta spēles, akustiskie 

vakari. Mūsu projekta ietvaros stādījām ozolu Līksnas parkā.  

 

 

 
 

 

14. Jauniešu diena Līksnas pagastā “Līksna, uzdod toni!”. 28. jūlijā Līksnas pagasta 

jaunieši svinēja Jauniešu dienu, uz kuru ieradās jaunieši no 5 pagastiem – Biķernieku, 

Dubnas, Salienas, Vaboles un Višķiem, kā arī Vārkavas novada jaunieši. Jauniešu dienas 

programma bija sadalīta divos cēlienos: No plkst. 17:00 Bijušās Līksnas pamatskolas sporta 

laukumā notika dažādas sporta aktivitātes. Komandas sporta veidi – minifutbols, strītbols, 

tautas bumba. Notika arī individuālās stafetes –“Jautrais spainītis”, “Seši kvadrāti”, “Grabi- 

skani”, “Resnais šķīvītis”. Katrā sporta veidā vai stafetē pirmo 3 vietu ieguvēji tika apbalvoti 

ar kausiem vai medaļām. No plkst. 20:00 notika Daugavpils novada jauniešu muzikālais 

koncerts “Līksna, uzdod toni!”. 

15. Daugavpils novada jaunatnes salidojums 2017. 5. un 6. augustā atpūtas bāzē 

“Višķezers” notika visgaidītākāis šī gada notikums jaunatnes dzīvē – Daugavpils novada 

jaunatnes salidojums 2017. Salidojums šogad tika veltīts tēmai “Attīsti sevi un savu novadu”. 

Pasākumā piedalījās 15 pagasti. Jauktajām jauniešu komandām vajadzēja iziet apli ar 

sekojošām distancēm: “Bermūdu trījstūris”, “Cīsiņš mīklā”, “Bumbiņu mešana grozā’’, 

“Kosmiskā orientēšanās’’ un ‘’Jautrā stafete”. Vakarā visas komandas piedalījās mājas darbu 

prezentācijā. Komandām vajadzēja sagatavot priekšnesumu par tēmu “Mans pagasts 

2117.gadā”. Mājas darbus vērtēja kompetenta un neatkarīga žūrija. 



 
16. Jauniešu pasākums “Relight” Vabolē. 12.augustā Vaboles parkā norisinājās dažādas 

aktivitātes, ugunskura un lāpu ceļa iedegšana, kā arī zvaigžņu lietus vērošana.  

17. Sporta pasākums “Domā, dari, kusties”. Salienā aizritēja sporta pasākums “Domā, dari, 

kusties”.  No sākuma dalībnieki izdomāja savas komandas nosaukumu, veidoja komandas 

karogu un izdomāja devīzi. Visi dalībnieki aktīvi piedalījās sporta stacijās, tādas kā “Bizes 

pīšana”, “Veiklais aplis”, “Ķer bumbas”, “Gandrīz strītbols” un “Ziepes + ūdens”, kā arī visas 

komandas tika pie balvām – kausiem, diplomiem un saldumu balvas. Kā arī piedalījās 

radošajās darbnīcās, ko vadīja Salienas Kultūras nama vadītāja Jeļena Ondzule. 

Kopvērtējumā, sīva cīņā, apsteidzot par 1 punktu, Līksnas pagasta jauniešu komanda 

“Dusmīgie bebri” ieguva 1.vietu, savukārt Vecsalienas komanda “Gudrie burunduki” – 

2.vietu. 

18. Brīvprātīgais darbs Daugavpils pilsētas jauniešu festivāla “Artišoks”.  Daugavpilī, 2. 

septembrī norisinājās Daugavpils pilsētas jauniešu festivāls “Artišoks”, kura laikā Līksnas 

pagasta jaunieši jau ceturto gadu pēc kārtas nāk palīgā ka brīvprātīgie pasākuma organizēšanā 

un tā norisē. 

19. Holi krāsu skrējiens. 2017. gada 24. septembrī, otro reizi Daugavpilī norisinājās ,, HOLI 

krāsu skrējiens”. Tā ir sporta aktivitāte visiem interesentiem – kā profesionālajiem 

sportistiem, tā arī tiem, kam tuvs ir aktīvs dzīves veids. Pasākumā iesaistījās arī seši Līksnas 

pagasta brīvprātīgie jaunieši. 

 
20. Kafijas tase ar politiķiem. Uz pasākumu  15. septembrī  jaunieši tikās ar politikas 

veidotājiem un ekspertiem pie kafijas tases.  Pasākums pulcēja vairāk nekā 130 dalībnieki, kas 



aktīvi piedalījās diskusijās par dažādiem jautājumiem, kas skar dažādas jaunatnes politikas un 

sabiedrības jomas. Pasākuma atklāšanā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils 

novada jaunatnes darbu 7 gadu periodā, smelties pieredzi un iedvesmu no aktīvākajām 

Daugavpils novada biedrībām – “Medumu Cerība”, “Līksnas jauniešu kopiena” un “VPJC”. 

Pasākuma laikā jauniešu darba grupas izstrādāja ideāla pasākuma, pasākumu cikla vai 

projekta plānu. 

 
 

21. Projekts “Bumbojam Līksnā”.  Pateicoties Daugavpils novada domes Izglītības 

pārvaldes jauniešu ideju projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” finansiālam atbalstam, 

Līksnas pagasta jaunieši atjaunoja slēgtās Līksnas pamatskolas sporta laukumu. Projekta 

galvenā doma bija pievērst Līksnas jauniešus fiziskām aktivitātēm, labiekārtot bijušās Līksnas 

pamatskolas skolas laukumu un organizēt basketbola/futbola spēles un jauniešu Sporta dienu, 

kuras laikā tika rīkotas dažādas aktivitātes, jautrās stafetes u.c. 

 



22. Profesiju nakts Špoģu vidusskolā. Septembra pēdējā dienā Daugavpils novada jaunieši 

pulcējās Špoģu vidusskolā, lai piedalītos “Profesiju naktī”, kas arī noslēdza projektu 

“Brīvprātīgs un atzīts!”. Katrai jauniešu grupai pie reģistrācijas tika iedota maršruta lapa. 

Saskaņā ar to, jaunieši apciemoja klases, kur viņus sagaidīja dažādu profesiju, organizāciju un 

izglītības iestāžu pārstāvji. Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar robežsarga, ugunsdzēsēja, 

orientēšanās trenera, ainavu arhitekta, sporta skolotāja profesiju, kā arī ar Daugavpils 

būvniecības tehnikuma, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas iespējām, ALTUM un 

tūrisma kluba “Sniegpulkstenīte” darbu. Pēc tā, kad jaunieši apceļoja visas klases, visi 

dalībnieki pulcējās zālē, kur tika prezentēts brīvprātīgais darbs pagastos, kas tika veikts 

projekta “Brīvprātīgs un atzīts!” ietvaros. Šo darbiņu ietvaros tapa gan jauni volejbola 

laukumi, gan labiekārtots vecais futbola laukums, stādīti koki, rīkoti tējas vakari un sporta 

pasākumi. 

23. “Jauno līderu skola”. 7.-29.oktobrī Daugavpils Universitātes mācību bāzē “ILGAS” 

norisinājās Daugavpils novada jaunatnes rīkotā “Jauno līderu skola”. Šajās apmācībās 

piedalījās 26 jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem, kas pārstāv gan skolēnu pašpārvaldes, 

gan dažādas biedrības, kā arī vienkārši vēlējās pamodināt sevī līderi. Pirmajā vakarā 

jauniešiem bija iespēja uzzināt par uzņēmējdarbības iespējām un atbalstu Daugavpils novadā 

un valstī, kā arī iegūt informāciju par Latvijā jaunu uzņēmējdarbības virzienu – sociālo 

uzņēmējdarbību. Otro dienu jaunieši pavadīja ar lektoru, Līderu Skolas Direktoru un 

uzņēmēju Jāni Javu. Trešajā dienā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmēju, lektoru un 

aktīvu jaunatnes politikas virzītāju, Youth Power Bank idejas pamatlicēju Viktoru 

Galleru.  Līderu skolā piedalījās 8 Līksnas pagasta jaunieši.  

 
 

 

24. Lāpu gājiens. 11.novembrī Daugavpilī norisinājās Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens. 

Līksnas pagasta jaunieši tajā devās kopā ar Līksnas pagasta pārvaldes darbiniekiem, Līksnas 

pagasta iedzīvotājiem.  

25. Intelektuāla spēle “Kas? Kur? Kad?”. 1.decembrī Salienas kultūras namā tika izspēlēta 

šogad pēdējā Daugavpils novada jaunatnes intelektuālā spēlē. Kopumā spēlē piedalījās 

rekordlielas dalībnieku skaits – 16 komandas. Zāle bija pārpildīta un visi dalībnieki bija 

optimistiski noskaņoti un gatavi atbildēt uz jautājumiem. Šajā spēlē Līksnas pagasta jaunieši 

ieguva 1. vietu.  



 
 

26. Brīvprātīgo godināšanas pasākums “Gada brīvprātīgais”.  2.decembrī Daugavpils 

novada jauniešu delegācija piedalījās jau ikgadējā brīvprātīgo godināšanas pasākumā “Gada 

brīvprātīgais”.No Daugavpils novada apbalvojumam tika pieteikti pieci jaunieši – Mārtiņš 

Pabērzs, Linda Podniece un Mareks Kupšāns no Līksnas pagasta, Igors Lisjonoks no Medumu 

pagasta un Rūdolfs Lukaševičs no Višķu pagasta. Šie jaunieši bija īpaši aktīvi brīvprātīgā 

darba veicēji gan savos pagastos, gan visā novada mērogā. Jaunieši piedalās dažādos 

pasākumos, semināros un projektos kā pasākumu vadītāji, grupu mentori, radošo darbnīcu 

organizatori, fotogrāfi, dizaineri. Jaunieši arī aktīvi piedalās dažādās apmācībās savu 

personīgo prasmju un personības attīstīšana. Daugavpils novads arī tika pieteikts 

apbalvojumam kā pašvaldība, kas aktīvāk īsteno brīvprātīgo darbu. 

 
 

27. Daugavpils novada gada noslēguma pasākums.  

Ir aizritējusi tik ilgi gaidītā Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums un 

Līksnas pagasts arī ir  nominēts 4 nominācijās: 

1. "Gada brīvprātīgais"- Linda Podniece, Mareks Kupšāns 

2. "Gada jaunatnes darbinieks"- Sintija Giptere 

3. "Gada izrāviens"- Līksnas pagasta jaunieši 

4. Intelektuālo spēļu kopsavilkumā Līksnas pagasta jauniešu komandai 1. vieta (Jauniešu 

superkomanda Linda Podniece, Mareks Kupšāns, Mārtiņš Pabērzs, Līga Vaidere, Signija 

Zake, Zane Ozola) 

Līksnas pagasta jaunieši 2017. gada laikā ir nopelnījuši pāri 1500 brīvprātīgā darba 

stundām, kopā ir reģistrēti 47 brīvprātīgā darba veicēji. 

 

 



BIBLIOTĒKA 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

 

 2017. gadā Līksnas pagasta bibliotēkas  apmeklējumu kopskaits-2612, reģistrēto 

lietotāju skaits - 186, izsniegums- 5181, tai skaitā 2622 grāmatas 

  

Piedāvātie  bibliotēkas pakalpojumi: 

 

              • bibliotēkas krājums; 

         •informācija par krājumu Daugavpils novada  bibliotēku vienotajā     elektroniskajā 

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

             • 5 datorizētas darba vietas ar pastāvīgo  interneta pieslēgumu; 

• bezvadu internets; 

• kopēšana, dokumentu izdruka; 

• datu bāze Letonika.lv 

• Lursoft laikrakstu bibliotēka; 

• portāls www.filmas.lv 

• SBA pakalpojumi ( 2017.gadā SBA kārtā saņemtas 5 grāmatas, izsniegtas 2 

grāmatas) 

• periodika ( 2017. gadā apmeklētājiem bija pieejami 24 dažādi periodiskie 

izdevumi); 

• novadpētniecības materiāli par Līksnas pagastu 

• tematiskās mapes 

• konsultācijas interneta resursu izmantošanā 

• konsultācijas datorprogrammu izmantošanā 

 

Kopš 2017. gada janvāra bibliotēka ir pievienojusies BIS ALISE lietotāju tīklam, 

tādējādi bibliotēkas lietotājiem ir iespēja attālināti noskaidrot, vai viņus interesējošais 

dokuments atrodas bibliotēkā un konkrētajā brīdī ir pieejams. Tāpat bibliotēkas lietotājiem 

ir iespēja saņemt piekļuves paroli elektroniskā kataloga rezervēšanas sistēmai un vēlamos 

dokumentus rezervēt attālināti. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

2017. gadā grāmatas galvenokārt tika iegādātas centralizēti SIA Latvijas grāmata, SIA 

Virja LK un SIA JANUS. 

   Vairākas grāmatas tika iegūtas dāvinājumu kārtā no dažādām organizācijām un  

privātpersonām. 

2017. gadā krājuma papildināšanai izlietotā summa sastādīja 1475 euro, no tiem 551 

euro - periodiskajiem izdevumiem. Kopumā  bibliotēkas krājumā iegūtas 152 jaunas 

grāmatas. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

42 no 186  Līksnas pagasta bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem  2017. gadā bija bērni 

un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

No 152 pārskata periodā iegūtajām grāmatām 32 jeb 21 % paredzētas pirmsskolas un 

sākumskolas bērniem. 13 grāmatas tika iegādātas jauniešiem. 

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

sadarbībā ar Līksnas KN bērniem un jauniešiem tika rīkoti vairāki pasākumi: 

1) ikgadējais čaklo lasītāju konkurss “Lasītprieks!”, 

 

2) Lieldienu radošā darbnīca “Olu krāsošana senajās tradīcijās”, 

http://naujene.biblioteka.lv/alise


 
 

 

3) ekskursija uz “Lielajiem lasīšanas svētkiem” Gaismas pilī, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) radošā darbnīca vasaras brīvlaikā “Astoņi kustoņi no plastilīna”, 

 

 
 

 

 

 

5) ekskursija “Ciemos uz Raiņa māju Berķenelē” 

 
 



 

 

 

6) Dzejas dienu pasākums “Tā es redzu dzejoli” 

 

7) erudīcijas konkurss par Latviju “Viens solis līdz 100”, 

 
 

 

 

8) radošā darbnīca ģimenēm “M. Stārastes tēli piparkūkās” 

 
Publicitāte 

 



Informācija par bibliotēku ir pieejama: 

1) Līksnas pagasta pārvaldes mājaslapā: http://liksna.lv/biblioteka/ 

 

2) Daugavpils novada domes mājaslapā: 

http://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/liksnas-pagasta-biblioteka/  

 

3) portālā www.kulturaskarte.lv/lv/bibliotekas/liksnas-pagasta-biblioteka  

 

4) sociālajā tīklā www.draugiem.lv/www.liksna.lv/  

 

 

SPORTS 

 

2017. gadā Līksnas iedzīvotāji tāpat kā iepriekšējos gados ziemas laikā izmntoja Sventes 

vidusskolas sporta zāli, kā arī vasaras laikā Līksnas muižas parka volejbola laukumu un arī 

atjaunoto sporta laukumu pie bijušas Līksnas pamatskolas. Līksnas pagasta iedzīvtāji 

piedalījās vairākos sporta pasākumos pagastā (Meteņi, Ģimenes diena, Pludmales volejbola 

turnīrā). Līksnas komanda veljebolā sieviete’m piewdalījās novada atklātajā čempionātā, 

Lattopo kausā, pagasta iedzīvotāju kausā volejbolā. 

Pagasta komanda arī tika pārstāvēta Vasaras 5. sporta spēlēs, kā arī ik gadu tika organizēts 

Pavasara kross. 

 

 

 

PUBLICITĀTE 

 

Iedzīvotāji ar Līksnas pagasta pārvaldes aktualitātēm var iepazīties  pašvaldības mājas 

lapā www.liksna.lv , Novada Vēstīs, svarīgākā informācija tiek publicēta laikrakstā „Latgales 

Laiks”. 

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.  
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