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Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto darbu
2019. gadā
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Līksnas pagastā uz 01.01.2020. deklarēti 1073 iedzīvotāji.
.
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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
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Līksnas pagasta pārvaldē ir šādas struktūrvienības:
- kanceleja
- pagasta kultūras nams;
- pagasta bibliotēka;
- dzīvokļu un komunālais dienests;
- Līksnas felčerpunkts.
Kanceleja
Līksnas pagasta pārvaldē amatu sarakstā ir 23,1 amata vienība, nodarbināti 28
darbinieki, t.sk. 4 darbinieki uz sezonas darbu.
Pamatojoties uz Daugavpils novada domes noteikumiem “Par Daugavpils novada
pašvaldības darbinieku novērtēšanu” , veikta darbinieku ikgadējā darba izpildes
novērtēšana. Novērtēšanas rezultāti: Teicami 4,35% (1 darbinieks) Ļoti labi 21,74% (5
darbinieki), Labi 73,91% (17 darbinieki)
2019. 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.
2019.gadā pārvaldes darbinieki
paaugstinātu savu kvalifikāciju.

apmeklēja dažādus seminārus un kursus, lai

Finansiālā situācija
Pārvalde savas funkcijas veica atbilstoši piešķirtajam finansējumam.
2019.gadā Līksnas pagasta pārvaldes pamatbudžets bija apstiprināts:
Pamatbudžets

Faktiskā izpilde

%

Ieņēmumi

EUR 483404

EUR 464080

96 %

Izdevumi

EUR 505339

EUR 441973

87,46%

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. 2019. gadā
noslēgtas 2 vienošanās, nosūtīti 26 brīdinājumi par komunālo parādu nomaksu, kā arī 30
brīdinājumi par zemes nomas parādu. Iesniegta 1 prasība tiesā par parāda piedziņu un
izlikšanu no dzīvokļa.
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Neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, turpina pieaugt nekustamā īpašuma nodokļa
parāds, no kura lielāko daļu veido mirušo personu parādi.
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai un citu pašvaldības funkciju veikšanai
pagasta pārvaldes rīcībā ir divi autobusi.
Jau vairāk kā 5 gadus Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas kultūras nama
daļa atrodas tehniski bīstamā stāvoklī. 2019. gadā Būvniecības valsts kontroles birojs veica
minētā objekta apsekošanu un izsniedza atzinumu par būves ekspluatācijas pārbaudi Nr.
BIS-BV-15.1-2019-60, kurā noteikts ņemt vērā iepriekš veiktās tehniskās apsekošanas
atzinumus ēkas drošas ekspluatācijas un atbilstības Būvniecības likumā noteiktajām
prasībām nodrošināšanai. Pagasta pārvaldei bija iecere izstrādāt būvprojektu ēkas
pārbūvei, taču finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ iepirkuma procedūra “Projektēšana un
autoruzraudzība būvprojekta izstrādei Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas
pārbūvei par daudzfunkcionālo centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/7 tika
pārtraukta.
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.
2019.gadā sociālajā jomā paveiktais:
- Daugavpils novada Sociālajā dienestā iesniegti 303 lēmumu projekti dažādu pabalstu
un pakalpojumu piešķiršanai.
- Kopā ar Līksnas bāriņtiesu ir veiktas 329 apsekošanas klientu dzīves vietā, lai pieņemtu
objektīvu lēmumu sociālajos jautājumos; Līksnā ir 2 augsta riska ģimenes ar bērniem,
kurās tiek veikts intensīvs darbs ģimeņu situācijas uzlabošanai.
- Uzsākta dalība deinstitucionalizācijas projektā, kā rezultātā 2 personas ar invaliditāti
apmeklē Dienas centru Višķos un 1 personai ir piešķirta atbalsta persona, kura palīdz
apgūt ikdienas prasmes.
- Sociālā darbiniece piedalījās 4 izglītojošos semināros un pieredzes apmaiņas braucienā
uz Horvātiju.
- 6 bērni bāreņi un bērni ar īpašām vajadzībām bija Ziemassvētku pasākumā, kurā
noskatījās Daugavpils teātra izrādi ”Mazā raganiņa”.
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2019.gadā trūcīgas ģimenes statuss tika piešķirts 54 ģimenēm, tas ir 96 personām/
attiecīgi 2018. gadā bija 60 ģimenes-100 personas/
Sociālā atbalsta pasākumiem izlietoti 21498,85 / 2018.gadā - 20380,09 euro/
no tiem:
• veikta izmaksa garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 54 personām –
20065,09 euro
• dzīvokļa pabalsti izmaksāti 24 ģimenēm- 2190,00 euro/ šo pabalstu saņēma trūcīgās
ģimenes ar bērniem , vientuļie pensionāri, vientuļie invalīdi, bērni bāreņi/
• mācību līdzekļu iegādei pabalstu saņēma 6 bērni no trūcīgajām ģimenēm– 88,00 euro
• skolēnu ēdināšanai- 739,00 euro /apmaksājām ēdināšanu skolā 8 bērniem/-šis pabalsts
samazinājies uz pusi , jo pamatskolas skolēni mūsu novadā tiek ēdināti bez maksas.
• veselības aprūpei , onkoloģijas slimniekiem,svētkos, jubilejās- izlietoti 2310,00.
• apbedīšanas pabalstiem- 450,00 euro

6
Sociālie pakalpojumi
Ilgstoša sociālā aprūpe tika sniegta Višķu aprūpes centrā, aprūpi saņēma 9 personas ,
pašreiz pansionātā atrodas 9 līksnieši, sociālajā dzīvoklī dzīvo 2 līksnieši. Rindā uz pansionātu
šobrīd klientu nav..
Visu gadu notika sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils novada nodaļu, kā
rezultātā 2 x Līksnas pagasta maznodrošinātie iedzīvotāji saņēma humāno palīdzību, tika dalītas
Eiropas pakas vistrūcīgākajiem – izsniegtas 729 pārtikas pakas, kancelejas preces un higiēnas
preces.
2 bērni vecumā no 1 mēneša līdz 2 gadiem saņēma bērnu pārtiku un higiēnas preces.
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Sociālā darba aktivitātes
Līksnas pagasta personas ar īpašām vajadzībām piedalījās Ziemassvētku pasākumā ,
kas notika Ilūkstes Kultūras namā.

Katru gadu tiek rīkots pasākums pagasta senioriem, 2019. gadā uz senioru pasākumu
kafejnīcā “Virāža” bija sanākuši gandrīz 100 dalībnieki. Pasākumu ar skanīgām dziesmām
kuplināja dziedošā Igauņu ģimene.
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Turpinājās pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, 2019.g. Līksnas pagasta pārvaldei
bija iedalītas 9 darba vietas, kā rezultātā 31 cilvēks piedalījās pasākumā. Piedalījušos cilvēku
skaits samazinājās, jo pirmspensijas vecuma cilvēki piedalās pasākumā 6 mēnešus.
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Uzturētas kārtībā kapsētas, sakopts Līksnas muižas parks, izcirsti krūmāji grāvmalās ,tiek
sniegta palīdzība vientuļajiem pensionāriem māju apkopšanā.
2019. gadā līksnieši piedalījās Vislatvijas Lielajā talkā , sakārtojot Koša ezera krastu
un stāvvietu . Talkā piedalījās 39 cilvēki . Paldies visiem, kas piedalījās talkā teritorijas
sakopšanā!
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Komunālais dienests
Līksnas pagasta komunālais dienests sniedz pakalpojumus iedzīvotāju apgādē ar
dzeramo ūdeni un apkalpo kanalizācijas sistēmas, ka arī apsaimnieko pagasta pārvaldes
valdījumā esošo nekustamo īpašumu. 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. SIA „Sistēmu skalošana” veic
ūdensvada attīrīšanu un dezinfekciju.
VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” veic attīrīto notekūdeņu
kvalitātes pārbaudi.
2019 .gadā veikta maģistrālo ūdensvadu hlorēšana 2 x. Ūdens kvalitātes
uzlabošanai regulāri tiek veikta iekārtu uzraudzība.
Sakārtota darbnīcām pieguļošā teritorija, nomainīti garāžām 2 vārti, kā arī apkārt
attīrīšanas iekārtu teritorijai nozāģēti koki un izcirsti krūmi.

Teritorijas labiekārtošana.
Pagasta pārvalde apsaimnieko aptuveni 9, 5 ha lielu teritoriju ap piederošiem
nekustamiem īpašumiem, dzīvojamām mājām kā arī Muižas parka teritoriju 8,9 ha platībā.
Muižas parkā veikti objektu remontdarbi , kā arī teritorijas apzaļumošana, iestādītas puķes.
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Teritorijas apsaimniekošanas darbiem jau 2018. gadā tika iegādāts jaudīgs traktors
ar frontālo iekrāvēju , sniega lāpstu un pļaujmašīnu. Līdz ar to pagasta pārvaldes
komunālais dienests var efektīvāk veikt teritorijas uzturēšanas darbus un pašvaldības ceļu
un grāvjmalu sakopšanu.
Dzīvojamais fonds.
Lai nodrošinātu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, 3 daudzdzīvokļu
mājas Līksnas ciematā ir nodotas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pilnvarotai personaiSIA „Naujenes Pakalpojumu Serviss”
8 dzīvojamo māju pārvaldīšanu veic pagasta pārvalde.
2019. gadā veikti remontdarbi dzīvojamām mājām Nr. 1, Nr. 2 un Nr.3 525. km –
izgatavoti un uzstādīti jauni kanalizācijas vāki, uzstādītas sniega aizturēšanas barjeras,
veikts krāsns remonts , noteku remonts un ieejas jumtiņu remonts.
Dzīvojamai mājai “Baltā māja” veikta dūmvadu tīrīšana.
Pēc Līksnas pamatskolas slēgšanas 2009. gadā ēka joprojām netiek izmantota. Ēka
ir ierakstīta zemesgrāmatā kā kopīpašums ar Līksnas draudzi. Ēkas tehniskais stāvoklis ar
katru gadu pasliktinās.
Investīciju plānā 2020.-2021.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 un iecere iekļauta Investīciju plānā
rezerves sarakstā.
Kapu apsaimniekošana.
Pagasta teritorijā atrodas 3 kapsētas, kopējā zemes platība ir 8,8 ha un pagasta
pārvalde nodrošina pašvaldības kapsētu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbību. Ir
pieņemts darbā kapu pārzinis.
Ievests mirušo reģistrācijas žurnāls, kā arī dati tiek ievadīti kapu sistēmā reģistrā.
Aizvadītajā gadā pagasta kapsētās tika apbedīti 33 mirušie ( Vaikuļānu kapos- 11, Patmaļu
kapos- 12, Mīšteļu kapos- 10)
13 mirušie tika izvadīti no kapličām, kas atrodas Patmaļu un Mīšteļu kapos.
Gada laikā tika rīkotas talkas kapu sakopšanā, nozāģēti 19 bīstamie koki, regulāri
tika appļauta kapu teritorija, sakārtoti atkritumu uzglabāšanas laukumi pie kapiem.
Kapličā Mīšteļu kapos nokrāsota grīda, Vaikuļānu kapos izgatavoti un uzstādīti
soli.Visos kapos tika sarīkoti gan Kapusvētki, gan svecīšu vakari.
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Patmaļu kapos atrodas kapliča. Kapliča ir vietējās nozīmes arhitektūras
piemineklis. Kapličas datējums ir 1850. un 1884. gads. Kapliča celta bez nevienas naglas.
Tā ir neapšūtu tēstu koka baļķu taisnstūrveida plānojuma guļbūve. Kapličai ir saglabājušās
vēsturiskās koka durvis ar vairogtipa dēļu apšuvumu no ārpuses un oriģinālas durvju
apkalumu detaļas, dēļu apšuvuma kaltās naglas, eņģes un rokturi.
Veicot kapličas apsekošanu, jau 2018. gadā konstatēts jumta seguma bojājums,
lietus laikā tiek bojātas jumta koka konstrukcijas, bija nepieciešama steidzama jumta
seguma nomaiņa.
2018. gada budžetā šī mērķa sasniegšanai finanšu līdzekļi netika piešķirti, tāpēc,
lai saglabātu kapliču un nepasliktinātu būves tehnisko stāvokli, Līksnas pagasta pārvalde
2018. gadā uzsāka ziedojumu vākšanu jumta seguma nomaiņai. Saņemta Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja darbu veikšanai.
Līksnas pagasta pārvalde 2019. gadā noslēdza līgumu ar SIA “Defass-D” par
jumta seguma nomaiņu Patmaļu kapličai. Kopējās būvdarbu izmaksas- EUR 7293,19 t.sk.
Daugavpils novada Kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda finansējums- EUR
4000,00 , pašvaldības finansējums – EUR 789,75 , savākti ziedojumi- EUR 2503,44.
Līksnas pagasta pārvalde ir pateicīga ikvienam, kurš ziedoja Patmaļu kapličas
atjaunošanai.
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Pašvaldības ceļi
Līksnas pagastā pašvaldības ceļu kopgarums ir 68,38 km , ielu garums- 6,69
km
2019.gadā no pašvaldības autoceļu fonda tika piešķirti līdzekļi 48989 EUR
apmērā, t.sk. ceļu periodiskai uzturēšanai 38327 EUR.
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 autoceļu fondam finansējuma piešķiršanai. Prioritāte tiek
noteikta tiem ceļiem, pa kuriem kursē skolēnu autobusi, piena savākšanas mašīnas vai
reisa autobuss.
Pašvaldības ceļš Mežciems-Ļūbaste posmā no 0,60-2,0 km ir bedrains,
pavasara atkušņa laikā un rudenī pēc lietus ceļa segums izšķīst, nav izbraucams, jo
veidojas bedres. Pa ceļu notiek intensīva satiksme, ceļš savieno Daugavpils pilsētu un
Paukštu un Jaunušānu ciemus, pa to brauc piena savākšanas mašīna un zemnieki
pārvadā l/s produkciju, kā arī tas kalpo individuālajām saimniecībām piebraukšanai līdz
mājām.
Liepziedu ielas posms 0,370-0,930 km ir kritiskā stāvoklī, daudz bedru, ciemats
blīvi apdzīvots, daudz sūdzību no iedzīvotājiem par intensīvu kustību vasarā un
putekļiem, tāpēc paredzēta asfalta seguma izveide
Pašvaldības ceļš c. Ļūbaste-Ļūbaste posmā no 0,6- līdz 0,8 km atrodas sliktā
tehniskā stāvoklī, bedrains, lietus laikā bedrēs uzkrājas ūdens, līdz ar to ir apgrūtināta
braukšana. Pa šo ceļu notiek intensīva kustība - kursē reisa autobuss, notiek skolēnu
pārvadājumi no Ribaku ciema, blakus atrodas dārzkopības biedrība "Ļūbaste".
2019 gada 17. aprīlī tika izsludināts atklāts konkurss “ Daugavpils novada
pašvaldības ceļu un ielas atjaunošanas darbi Līksnas pagastā ( Id.Nr. Līksna 2019/1),
Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, būvdarbu izmaksas 1. daļai ir EUR 157778,25
ieskaitot PVN 21%, 2.-daļai- EUR 58055,06, ieskaitot PVN 21% . Pamatojoties uz
Līksnas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas lēmumu, līgumu bija paredzēts
noslēgt ar SIA ”BauForm” un SIA Krustpils” . Saskaņā ar Domes lēmumu, pašvaldības
ceļu atjaunošana tiek finansēta, veicot aizņēmumu Valsts kasē un pašvaldības
līdzfinansējumu 25% apmērā no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem.
Diemžēl Daugavpils novada domei Valsts kasē aizņēmums netika piešķirts,
tāpēc iepirkuma procedūra par grants seguma atjaunošanu pašvaldības ceļiem
Mežciems-Ļūbaste un Ļūbaste-Ļūbaste tika pārtraukta.
Savukārt Liepziedu ielas posmam 0,370- 0,930 km tika izveidots asfalta
segums. Liepziedu ielas iedzīvotāji izteica pateicību par sakārtoto ielas posmu.
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Liepziedu ielas būvdarbu pieņemšanā
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2019. gadā veikti šādi ārkārtas ceļu uzturēšanas darbi:
1. Atjaunota caurteka ceļam Sterikāni-Borski.
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2. Caurtekas atjaunošana pašvaldības ceļam Ļūbaste-Ļūbaste
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3. Caurtekas atbalstsienu remonts un nogāzes nostiprināšana pašvaldības ceļam
Ribaki-Aužguļāni

21

4. Izskalojumu remonts ar drupinātu granti Smilšu ielā

5. Atjaunotas nobrauktuves Jaunatnes ielā
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Vasaras periodā ceļu planēšana notiek atbilstoši to uzturēšanas klasēm, taču
sliktā ceļa seguma dēļ visus ceļus planējām vairāk, kā nākas.
Noslēgts līgums ar AS ”Latvijas autoceļu uzturētājs „ par ceļa klātnes planēšanu, jo
pārvaldei nav šādas tehnikas.
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Līksnas kultūras nama darbības pārskats par 2019. gadu
2019. gadā, neskatoties uz to, ka vēl arvien nav telpu sarīkojumiem, tika organizēti 22
pasākumi, kurus apmeklēja 1329 skatītāji. Tika izmantotas Daugavpils novada KC “Vārpa”,
kafejnīcas “Virāža” viesmīlīgās telpas un , protams, Muižas kapela un Muižas parks.
Tika organizēti daudzpusīgi pasākumi, lai ikviens Līksnas pagasta iedzīvotājs un viesis varētu
izbaudīt sev interesējošu piedāvājumu. Tika svinēti latviešu gadskārtu svētki: Meteņi, Lieldienas un
Vasaras saulgrieži, rīkotas izstādes, izglītojoši radošās darbnīcas un pasākumi bērniem, nometne
bērniem un jauniešiem “Teātra skola”, kurā apguva skatuves runas un kustību pamatus, kā arī īpaši
pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām. Tāpat kā katru gadu aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”
atbalstīja kultūras nama rīkotos pasākumus un organizēja labdarības akcijas- braucienus Lieldienās
un Ziemassvētkos.
Aktīvi darbojās KN amatiermākslu kolektīvi: VPDK “Daugaveņa” / vad. Vilma Tāraude/,
sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”/ vad. Diāna Laizāne/, amatierteātris “Maskas”/ vad. Māris
Korsiets/, bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis” / vad. Agnese Orbidāne/, aktīvo
sieviešu apvienība “Saules taka” / vad. Marija Vingre/, iesaistot 43 dalībniekus un piedaloties 13
izbraukumos uz Sventi, Aglonu, Ilūksti, Zundāniem, Ambeļiem, Aknīsti, Līvāniem, Rēzekni, Dvieti,
Nīcgali un Vaboli. Vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās Muzeju nakts pasākumā Daugavpilī
Aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka” uzsāka sadarbību ar Gardēžu klubu no Zundānu TN,
rīkojot kopīgus pasākumus gan Zundānos, gan Līksnā.
Kultūras nama darbinieki papildināja zināšanas, apmeklējot pavisam kopā 7 kursus un
seminārus.
Nākamais, 2020. gads, solās būt īpašs, jo notiks kārtējais festivāls “Muzykus Skrityļs” , kā arī
tiks remontētas telpas, kurās varēs notikt kultūras un citi pasākumi.
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
Fotogalerija
Meteņu jautrās stafetes

24

25

Lieldienu jampadracis

26

Pagasta svētki. Baltā galdauta svētki

27

Nometne bērniem un jauniešiem “Teātra skola”

28

Teātra izrādes “Kāzas Bazūnēs” pirmizrāde

Līgo Līksnā

29

Pasākums pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Ielaid sirdī prieku!”

30

Pasākums “Iegriezīsim Jauno mācību gadu!”

31

Dalība Daugavpils novada svētkos
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Latvijas Proklamēšanas 101. gadadienai veltīts pasākums “Ar Latviju sirdī”
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Līksnas pagasta jaunatnes aktivitātes 2019. gadā
1. Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums 2018. Daugavpils
novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā tika sveikti un godināti Daugavpils
novada aktīvākie jaunieši, brīvprātīgie, jaunatnes lietu speciālisti un aktīvākie
pagasti darbā ar jaunatni četrās nominācijās. Nominācijā "Gada
brīvprātīgais" tika pasniegta Līksnas pagasta jaunietim Mārtiņam Pabērzam.
Līksnas pagasta jauniešu komandai intelektuālo spēļu kopsummā 1. vieta. Kā
arī tika pasniegti pateicības raksti aktīvākajiem jauniešiem - Lindai
Podniecei, Diānai Brūverei un Aigai Rusiņai. Līksnas pagasta jaunatne saņēma
atzinības rakstu par darbu jaunatnes politikas attīstīšanā un iesaistīšanos
brīvprātīgajā darbā 2018.gadā. Pasākumā tika sveikti arī labvēļi, kuri 2018.
gadā Līksnas pagasta jauniešiem ir snieguši atbalstu: Līksnas pagasta pārvalde
Līksnas KN, Z/S "Jasmīni-1", Z/S "Kļavas V".
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2. Daugavpils novada pašvaldības ziemas sporta spēles. Daugavpils novada
ziemas sporta spēles pulcēja 16 novada pagastu komandas, lai izbaudītu ziemas
priekus, saliedētu draugus un pārbaudītu veiklību netradicionālās disciplīnās.
Kopvērtējumā iegūta 6.vieta.

3. Konkurss “ZIBSNIS”. Otro reizi norisinājās talantu konkurss Daugavpils
novada jauniešiem “Zibsnis”. Kā viena no brīvprātīgajiem konkursa vadīšanai
pieteicās Linda Podniece.
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4. Maļinovas pagasta jauniešu pasākums “Jaunieši MaļinoVKā”. Katram
pagastam bija jāsagatavo mājasdarbs atbilstoši tēmai - populārais jauniešu vidū
sociālais tīkls Vk. Vakara gaitā norisinājās arī dažādas aktivitātes saistīts ar šo
tēmu.

5. Intelektuālā spēle “Kas? Kur? Kad?”. Višķu jauniešu centrā pulcējās 19
jauniešu komandas, lai piedalītos šī gada pirmajā Daugavpils novada jaunatnes
Intelektuālajā spēlē. Iegūta 5.vieta. Pasākuma sākumā Daugavpils novada
jauniešiem tika pasniegti apliecinājumi par brīvprātīgā darba veikšanu
2018.gadā. Apliecinājumus saņēma 70 aktīvāki jaunieši(tai skaitā 16 jaunieši
no Līksnas pagasta), kuri bija savākuši vairāk par 50 stundām. Visaktīvākie
brīvprātīgā darba veicēji 2018. gadā ir: Linda Podniece ( Līksnas pagasts) –
375 stundas; Mārtiņš Pabērzs (Līksnas pagasts) – 300 stundas.
6. Labā garastāvokļa vakars Sventē. Sventes Tautas namā “Labā garastāvokļa
vakars” kārtējo reizi pulcināja Daugavpils novada jauniešus. Šī gada vakara
tēma bija bērnudārzs un šausmu stāstiņi pirms miega.
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7. Intelektuālā spēle “Kas? Kur? Kad?”. Dubnas pagasta kultūras namā
norisinājās Daugavpils novada jaunatnes intelektuālo spēļu II kārta. Iegūta
9.vieta.
8. Biedrības "Līksnas jauniešu kopiena" organizētā dienas nometne "Teātra
skola". Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena”, pateicoties Daugavpils novada
jaunatnes projekta “Attīsti sevi” finansiālajam atbalstam, no 3. līdz 6. jūnijam
organizēja dienas nometni “Teātra skola”. Tajā piedalījās 20 Līksnas pagasta
jaunieši. Šīs nometnes mērķis bija organizēt dienas nometni, kurā tiek veicinātas
jauniešu radošās spējas, pielietojot neformālās izglītības metodes. 03.06.19.
Pirmā nometnes diena “Skatuves runa”, “Stils un make-up”. VieslektorsDaugavpils teātra aktieris Egils Viļumovs jauniešiem pastāstīja un iepazīstināja
ar svarīgākajiem noteikumiem, runājot publikas priekšā, iepazīstināja ar stila un
veiksmīga make-up pamatiem. 04.06.19. Otrā nometnes diena
“Aktiermeistarība”. Vieslektors-Daugavpils teātra aktieris Māris Korsiets ļāva
mazliet ieskatīties teātra aizkulisēs, jaunieši varēja iejusties aktiera tēlā, paši
sacerēt īsus skečus par noteiktu tēmu, tos prezentēt arī pārējiem. 05.06.19. Trešā
nometnes diena “Skatuves kustība”. Vieslektore- Daugavpils teātra deju trupas
dejotāja Anna Blakunova jauniešus izkustināja un palīdzēja atbrīvoties, vairāk
iepazīt sevi un paļauties uz citiem, kā arī dienas gaitā kopīgi iemācījās deju. To
pēc tam prezentēja pēdējā nometnes noslēguma dienā. 06.06.19. Ceturtā dienanometnes noslēguma diena. Jauniešiem bija iespēja izvēlēties dažādas latviešu
tautas pasakas un tās insecenēt. Noslēguma dienā visiem tika pasniegti
apliecinājumi par dalību nometnē.
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9. Jauniešu pasākums “IELĪGOŠANA PIE JĀŅA 2”. Raiņa mājā Berķenelē
notika Daugavpils novada jauniešu pasākums „Ielīgošana pie Jāņa 2”.
Pasākums svinīgi tika atklāts Raiņa mājas klētī, kur visus dalībniekus svinīgi
sagaidīja vakara vadītājas un nama māte tradicionālajos latviešu tautas tērpos.
Pasākumam sākoties, visi dalībnieki tika iepazīstināti ar pasākuma programmu,
tā aktivitātēm un norises vietām. Pasākuma laikā ikviens tā dalībnieks iepazinās
tuvāk ar latviešu ielīgošanas tradīcijām – dejojot, dziedot, pinot Jāņu vainagus,
taisot pirtslotas un pagatavojot cukurgailīšus. Vairāk par Līgo svētkiem un to
izcelsmi varēja uzzināt viktorīnā „Ko tu zini par Līgo?” Pagājušajā gadā Raiņa
mājā Berķenelē tika realizēts projekts „Randenes vasara”, kura ietvaros
Kalkūnes pagasta jaunieši un visi Raiņa mājas apmeklētāji sāka veidot saules
labirintu. Arī pasākuma „Ielīgošana pie Jāņā 2” laikā ikvienam bija iespēja
papildināt jau esošo saules labirintu ar sevis stādītu koku, kas pēc kāda laika
izaugs un kļūs par neatņemamu daļu no saules labirinta. Plkst. 21.00 pasākuma
dalībnieki tika aicināti pulcēties pie klēts uz kopīgu ugunskura iedegšanu, kam
sekoja pasākuma dalībnieku apbalvošana. Pasākuma noslēgumā tika apbalvoti
jaunieši no tādiem Daugavpils novada pagastiem kā Medumi, Maļinova, Svente
un Līksna, kā arī kvesta komandas, kam sekoja pasākuma dalībnieku kopbilde.
Ikvienam dalībniekam bija vienreizēja iespēja iepazīties ar slavenā rakstnieka
Jāņa Pliekšāna dzīvesvietu un izjust tradicionālo Līgo vakara atmosfēru, kas
valdīja visapkārt.
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10. Daugavpils novada jaunatnes salidojums. 3. un 4. augustā mācību poligonā
”Meža Mackeviči” Vaboles pagastā, notika visgaidītākais šī gada notikums
jaunatnes dzīvē – 10. Daugavpils novada jaunatnes salidojums. Šogad tas tika
veltīts patriotisma tēmai. Pasākumā piedalījās 16 pagasti. Salidojuma
programma bija spilgta un atraktīva, līdz ar to jauniešiem vajadzēja piepūlēties,
lai tiktu pie balvām un godalgotām vietām. Arī šogad tika izmantots jaukto
komandu sadalījums, jo tas sekmē jauniešus darboties kopā un veidot
komunikāciju savā starpā. Salidojuma atklāšanas ceremonijā jauniešus uzrunāja
Daugavpils novada domes priekšsēdētaja vietnieks Aivars Rasčevskis.
Iepriekšējā salidojuma uzvarētāji – Vaboles pagasta jaunieši pacēla Daugavpils
novada karogu. Pēc instruktāžas, komandu sadalījuma, salidojuma sporta daļa
varēja sākties. Jauniešiem vajadzēja izdomāt nosaukumu savām komandām un
iziet apli ar sekojošām distancēm: “Vaboles sēņotāji”, ”Snaiperi”, “Reāla
kauja”, “Smilšu karalauks”, “Lāčplēša izaicinājums”, “Jaunie novada sargi”.
Vakarā visas komandas piedalījās mājas darbu prezentācijā. Mājas darbus
vērtēja kompetenta un neatkarīga žūrija: Daugavpils novada domes Izglītības
pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, sacensību galvenais tiesnesis Sergejs
Komļevs un poligona “Meža Mackeviči” pārstāvis Jurijs Ančevskis.
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11. Jauniešu līdzdalības apmācības "Brīvs un prātīgs". 9. – 12. jūlijā
Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa sadarbībā ar Daugavpils Jauniešu
domi un Višķu pagasta Jauniešu centru organizēja Jauniešu līdzdalības
apmācības "Brīvs un prātīgs!". Apmācību mērķis – veicināt jauniešu līdzdalību
un popularizēt brīvprātīgo darbu, kā arī veicināt brīvprātīgo darbu dažādās
sfērās. Izglītības programma līderiem nodrošināja apmācības trenera vadībā par
tēmām: 1. indivīda loma sabiedrībā un piederība kopienai; 2. kopienas projektu
plānošana un attīstība, balstoties uz pašizziņu un saikņu ar notiekošajiem
procesiem vietējā, reģionālā un globālā līmenī apzināšanos; 3. sadarbība ar citu
kultūru pārstāvjiem, kuriem ir dažādi uzskati un pieredzes stāsti.

12. Kalupē aizvadīta JAUNIEŠU DIENA 2019. 9. augustā, Kalupes hokeja
laukumā tika aizvadīta Kalupes, Višķu, Līksnas un Vaboles pagastu rīkotā
Jauniešu diena 2019. Jauniešu diena tika atklāta ar motociklistu parādi no
Daugavpils. Visas dienas garumā bērniem un jauniešiem bija iespēja piedalīties
dažādās gan dažādās individuālajās, gan arī komandu sporta aktivitātēs –
“zivtiņu ķeršana”, futbola bumbas metieni mērķī, bultu kaujās, watershoot
sacensībās, strītbolā un cīnīties par medaļām un balvām. Vakara noslēguma
koncertā skatītājus priecēja Kalupes pagasta jauniešu deju grupa “Balance”,
Dubnas bērnu un jauniešu ansamblis “Uguntiņa”, Višķu pagasta jaunieši ar
muzikālo priekšnesumu veltījumu Latvijai, kā arī solistes Elāna Gavrilova un
Līga Ostapko. Vakara koncerta noslēgumā tika izlozēts Vaboles pagasts, kurā
nākošajā gadā tiks rīkota jauniešu diena. Pasākumu vadīja Aiga Rusiņa.
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13. PROJEKTU NAKTS 2019. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(JSPA) jau piekto gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras festivālu
“Projektu nakts”. Festivāla mērķis ir palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē.
Festivāla laikā tiek atbalstīta organizāciju pārstāvji programmas “Erasmus+”
jaunatnes jomas projektu sagatavošanā. "Projektu nakts 2019" laikā bija
iespējas iepazīt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” - Jauniešu apmaiņas, Brīvprātīgā
darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu būtību un, protams, strādāt
pie sava projekta pieteikuma. Festivālā piedalījās Daugavpils novada jaunieši
Tatjana Meinarte un Rodrigo Lavrinovičš.
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14. Bērnības un pilngadības svētki. 1. septembris Līksnas Muižas parkā
norisinājās
pasākumu “Iegriezīsim jauno mācību gadu!” Šos svētkus
pirmklasnieki un pilngadību sasnieguši svinējām kopā ar Šreku un Lienīti.
Jautros pārbaudījumos uzzinājām, kas jāliek skolas somā, ar kādu garastāvokli
katrs ies uz skolu un kāda dziesma tajā brīdī ir kopā ar viņu, kā arī tika izšūpoti
bērnības šūpolēs. Pilngadnieki tika sveikti ar īpašiem Līksnas pārvaldes
apliecinājumiem un nozīmīti.

15. Jauniešu festivāls “Artišoks 2019”. Arī šogad 7 Līksnas pagasta jaunieši kā
brīvprātīgie palīgi piedalījās Daugavpils pilsētas rīkotajā jauniešu festivālā
"Artišoks 2019". Īpaši lepojamies ar Lindu Podnieci un Aigu Rusiņu ar iegūto
pieredzi pasākuma vadīšanā.

42

16. Intelektuālā spēlē “Kas? Kur? Kad?”. Vaboles kultūras namā pulcējās 14
jauniešu komandas, lai piedalītos šī gada trešajā Daugavpils novada jaunatnes
Intelektuālajā spēlē. Daugavpils novada jaunatnes intelektuālās spēles
uzvarētāji : 1.vieta- Salienas pagasts, 2.vieta- Maļinovas pagasts, 3.vietaLīksnas pagasts.

17. Intelektuālā spēlē “Kas? Kur? Kad?”. Aizvadīta 2019.gada sezonas 4.
Daugavpils novada jaunatnes intelektuālā spēle, kurā piedalījās 16 komandas.
Pēc aizvadītajām 3 spēles tūrēm spēles rezultāti bija sekojoši: III vietā ierindojās
komanda no Vaboles pagasta, II vietu ieguva Maļinovas pagasta jaunieši,
savukārt uzvaras laurus šoreiz plūca komanda no Līksnas pagasta.
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18. Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienai veltīts pasākums.
Līksnas pagasta pārvalda katru gadu rīko Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltītu pasākumu. Lieli darba veicēji un mūsu nākotnes noteicēji ir mūsu
jaunieši, tie, kas veido, ceļ valsts labklājību un nes Latvijas vārdu pasaulē. Šādi
darbīgi un aktīvi jaunieši ir arī Līksnas pagastā, kuriem tika pasniegtas Līksnas
pagasta pateicības. Tie ir: Zane Ozola, Linda Podniece, Aiga Rusiņa, Juris
Motivāns un Ervīns Vaikulis.

19. Apbalvoti aktīvākie brīvprātīgie godināšanas pasākumā “Brīvs un prātīgs
2019”. 5. decembrī kinoteātrī “Silver Screen” notika brīvprātīgo godināšanas
pasākums “Brīvs un prātīgs 2019”, kura laikā tika apbalvoti visaktīvākie un
labākie brīvprātīgā darba veicēji, kā arī organizācijas, kuras aktīvi izmantoja
mājaslapu www.brivpratigie.lv, lai nodrošinātu veiksmīgu brīvprātīgā darba
norisi. Starp aktīvākajiem brīvprātīgā darba veicējiem 2019. gadā Daugavpils
pilsētā tika apbalvoti arī četri Līksnas pagasta jaunieši.
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Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība
2019. gadā Līksnas pagasta bibliotēkas apmeklējumu kopskaits-1875,
reģistrēto lietotāju skaits - 172, izsniegums- 3391( tai skaitā bērniem un jauniešiem
līdz 18 gadiem- 379)
Piedāvātie bibliotēkas pakalpojumi:
• bibliotēkas krājums;
•informācija par krājumu Daugavpils novada
bibliotēku vienotajā
elektroniskajā kopkatalogā http://naujene.biblioteka.lv/alise ;
• 4 datorizētas darba vietas ar pastāvīgo interneta pieslēgumu;
• bezvadu internets;
• kopēšana, dokumentu izdruka ( maksas pakalpojums);
• datu bāze Letonika.lv
• Lursoft laikrakstu bibliotēka;
• SBA pakalpojumi ( 2019.gadā SBA kārtā saņemtas 17 grāmatas, izsniegtas
47 grāmatas)
• periodiskie izdevumi ( 2019. gadā apmeklētājiem bija pieejami 22 dažādu
nosaukumu periodiskie izdevumi);
• novadpētniecības materiāli par Līksnas pagastu
• tematiskās mapes
• konsultācijas interneta resursu izmantošanā
• konsultācijas bibliotēkā pieejamo datorprogrammu izmantošanā
Jaunumi.
Kopš 2019. gada:
1) bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt sākotnējo piekļuves paroli “3td eGRĀMATU bibliotēkai” interneta vietnē www.3td.lv. ( E-GRĀMATU bibliotēka
sniedz ikvienam lasītājam iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru un tulkotos
darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
2) bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt paroli un lietot datubāzi Letonika.lv
attālināti.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
2019. 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.
2019. gadā grāmatu un preses izdevumu iegādei izlietotā summa sastādīja 1478
euro, no tiem 554 euro - preses izdevumiem. Kopumā bibliotēkas krājumā gada
laikā iegūtas 121 jauna grāmata.
2019. gadā veikta krājuma inventarizācija.
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Darbs ar bērniem un jauniešiem
35 no 172 Līksnas pagasta bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem 2019. gadā bija
bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.
No 121 pārskata periodā iegūtajām grāmatām 30 vienības jeb 25% paredzētas
pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
Lai veicinātu vēlmi lasīt un apmeklēt bibliotēku kā informācijas un kultūras
iestādi, sadarbībā ar Līksnas KN bērniem un jauniešiem tika rīkoti vairāki
pasākumi:
1) Ekskursija uz “Lielajiem lasīšanas svētkiem” LNB

2) ikgadējais konkurss “Lasītprieks! “
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3) Lieldienu radošā darbnīca “Lieldienu zaķa meistardarbnīca”

4) lasīšanas pēcpusdiena “Kopā lasīt jautrāk!”
5) prāta spēle vasaras brīvlaikā “ Izkustini prātu- saliec vārdu! “
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6) Ekskursija uz Daugavpils Māla mākslas centru “Iepazīsim
Latgales keramiku!“

7) Meistardarbnīca “Gatavojam piespraudi Latvijas svētkiem! “
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8) Meistardarbnīca “Mans Adventes vainags”

9) dalība ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2019”
Publicitāte
Informācija par bibliotēku ir pieejama:
1) Līksnas pagasta pārvaldes mājaslapā: http://liksna.lv/biblioteka/
2)
Daugavpils
novada
domes
http://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/liksnas-pagasta-biblioteka/

mājaslapā:

3) portālā https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/liksnas-pagasta-biblioteka
4) sociālajā tīklā https://www.facebook.com/liksnasbiblioteka/
5) afišās pie informācijas stendiem

SPORTS
Līksnas pagastā sporta darbu vada sporta metodiķis Aldis Rokjāns. Pagasta
iedzīvotāji sporta nodarbībām izmanto Sventes un Vaboles vidusskolu sporta zāles,
vasarā- arī volejbola laukumu Muižas parkā.
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2019 gadā Līksnas pagasta iedzīvotāji piedalījās dažādos sporta pasākumospagasta
iedzīvotāju
ziemas
sporta
spēlēs,
novada
čempionātā
pludmales volejbolā (iegūta 2. un 3. vietas), novada atklātajā vieglatlētikas čempionātā,
novada čempionātā volejbolā (4 vieta) Pagasta vīriešu un sieviešu volejbola komandas
piedalījās vairākos turnīros gan pludmales volejbolā, gan klasiskajā volejbolā.
Ļoti iepriecināja vienīgais svaru bumbu cēlājs līksnietis Ivars Veliks, kurš ,
startēdams Novada veterānu komandas sastāvā , izcīnīja vairākas godalgotas vietas gan
Latvijā, gan ārpus tās.
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.
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Sadarbībā ar kultūras namu un jauniešiem, tika organizētas dažādas sportiskas
aktivitātes Meteņu pasākumā, Ģimenes dienā.

Jau trešo gadu pagastā tiek rīkots volejbola Līgo turnīrs. Līgo diena Līksnā
sākās ar sportiskām aktivitātēm, jo tika izspēlēts Līgo kauss pludmales volejbolā.
Sacensībās piedalījās rekordliels komandu skaits – 23. Dalībnieki ieradās ne tikai no
Daugavpils novada un Daugavpils, bet arī no Rīgas, Siguldas, Krāslavas, un Ilūkstes.
Spraigā cīņā visas dienas garumā notika spēles, un rezultātā 1. vietu ieguva
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komanda “Cietie rieksti” no Rīgas. 2. vietu – “Vasarnieki” no Rīgas. 3. vietu – Voroņko
un Timofejevs no Siguldas un jāatzīmē arī 4. vietas ieguvējus komandu “Nike” no
Daugavpils, jo tajā spēlēja puiši, kas vecuma ziņā bija paši jaunākie.
Nominācijā “Stiprākais sitiens” tika apbalvots D. Meinerts no Sventes un nominācijā
“Labākais
aizsardzībā”
–
M.
Šalkovskis
no
Siguldas.
Arī šogad pasākuma laikā sportiskajās aktivitātēs varēja piedalīties ikkatra
ģimene, jo darbojās piepūšamās atrakcijas un notika dažādas jautrās stafetes un
konkursi.
Daļa no dalības maksas tika ziedota Naujenes bērnu namam.
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Līksnas pagasta pārvaldes darbība, nodrošinot pašvaldības pamatfunkciju
izpildi, ir vērsta uz pagasta iedzīvotāju interešu ievērošanu, lai nesamazinātos viņu
ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas.
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 pārvalde vienmēr ir gatava uzklausīt priekšlikumus mūsu darba
uzlabošanai.

