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Līksnas pagasta pārvaldes atskaite par paveikto darbu 

2020. gadā 

Līksnas pagastā  uz 01.01.2021.  deklarēti  1067  iedzīvotāji. 

. 

 

 
 

 

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. 

2020. gadā Līksnas pagasta pārvalde savu saimniecisko darbību veica 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Līksnas pagasta 

pārvaldes nolikumu, Daugavpils novada domes pieņemtajiem lēmumiem. 
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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 21   amata vienība, nodarbināti 25 

darbinieki, t.sk.  4 darbinieki  uz noteiktu laiku. Amatu saraksta sadalījumu pa likmēm 

skat. tabulā. 

 

Amata likme Likmju  skaits Piezīmes 

1 likme 13 t.sk. 2 sezonas 

0,65 likme 1 t.sk. 1 sezonas 

0,75 likme 1 t.sk.  1 sezonas  

0,6 likme 2  

0,5 likme 5 t.sk. 1 sezonas 

0,45 likme 1  

0,4 likme 2  

0,35 likme 1 t.sk. 1 sezonas 

0,3 likme 1  

0,25 likme 4  

 

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes noteikumiem “Par Daugavpils novada 

pašvaldības darbinieku novērtēšanu” , veikta  20 darbinieku ikgadējā darba izpildes 

novērtēšana.   Novērtēšanas rezultāti: Teicami 20 % (4 darbinieki) Ļoti labi 50 % (10 

darbinieki), Labi  30 % (6 darbinieki)  

 

 

Finansiālā situācija.  

Pārvalde savas funkcijas veica atbilstoši piešķirtajam finansējumam. 

Kopbudžeta sadalījums  

 
Klasif

ikacij

as 

kods 

Posteņa nosaukums Budžeta izpilde Izmaiņas 

pret 

iepriekšējo 

pārskata 

periodu 

% pret 

iepriekšējo 

pārskata 

periodu 

Izmaiņas 

pret plānu 

gadam ar 

izmaiņām 

 Iepriekšējā 

pārskata 

periodā 
Pārskata 

periodā 

Plāns gadam 

ar izmaiņām 

I. IEŅĒMUMI 567409 575416 464080 103329 22.3 8007 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 83977 77846 80601 3376 4.2 -6131 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 1036 1152 8226 -7190 87.4 116 

3.0 Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

29407 36725 24400 5007 20.5 7318 

5.0 Transferti 452989 459693 350853 102136 29.1 6704 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 0 812 -812 100 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 556764 622566 441973 114791 26.0 65802 

1000 Atlīdzība 180063 205376 234898 -54835 23.3 25313 



3 
 

2000 Preces un pakalpojumi 110886 137606 118512 -7626 6.4 26720 

5000 Pamatkapitāla veidošana 215120 221459 42639 172481 405.5 6339 

6000 Sociālie pabalsti 50695 58125 45924 4771 10.4 7430 

III. IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS (+), 

DEFICĪTS (-) 

10645 -47150 22107 -11462 51.8 -57795 

IV. FINANSĒŠANA -10645 47150 -22107 11462 51.8 57795 

 

Līksnas pagasta pārvaldes kopbudžeta ieņēmumi 2020.gadā bija 567 409 euro, 

kas ir par 22.3%  vairāk nekā 2019.gadā. Tas ir saistīts ar maksas pakalpojumu un citu 

pašu ieņēmumu palielināšanos par 5 007 euro, jo 2020.gadā tika palielināta zemes 

nomas maksa un pārskatīti maksas pakalpojumu tarifi, saņemti  Latvijas valsts mežu un 

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2020 projekta 

“Astotais jaunās latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs”” saņemtais 

finansējums 7 000 euro. Palielinājās saņemtie transferti par 102 136 euro, jo tika 

īstenotas vairākas ilgtermiņa ieguldījumu ieceres. Proporcionāli lielāko ieņēmumu daļu 

sastāda transferti, kas ir 79.8% no kopējiem ieņēmumiem. 

Līksnas pagasta pārvaldes kopbudžeta izdevumi 2020.gadā bija 556 764 euro, 

kas ir par 26% vairāk nekā iepriekšējā gadā. 2020.gadā lielākais budžeta izdevumu 

pieaugums ir pamatkapitāla veidošanai, kas 38.6% no kopējā budžeta. Tika īstenotas 

vairākas ilgtermiņa ieguldījumu ieceres – ielu apgaismojums 23 798 euro, jumta 

seguma nomaiņa Dzīvojamai mājai 1, 525.km, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils 

novads 17 899 euro, iesākta  pašvaldības ceļu “c.Ļūbaste – Ļūbaste 968-33)” seguma 

atjaunošana 1 912 euro un ceļa “Mežciems – Ļūbaste (68-20)” seguma atjaunošana  

91 251 euro, jaunas administratīvās ēkas telpu izveide administratīvo funkciju 

pildīšanai Līksnas pag. pārv. 48 097 euro apmērā. Palielinājās arī sociālo pabalstu 

izdevumi par 4 771 euro. Tas ir saistīts ar lielāku skaitu nodarbināto projektā “Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi”  

Līksnas pagasta pārvaldes izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2019.gadā un 2020.gadā attēloti tabulā. Var redzēt, ka lielākie izdevumi ir ekonomiskai 

darbībai, kā arī teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un atpūtai, kultūrai un reliģijai. 

Salīdzinot 2020.gadu ar 2019.gadu, pārējās nozarēs izdevumi ir samazinājušies, 

izņemot veselību, kur izdevumi nedaudz palielinājušies. Vislielākais palielinājums par 

148.8% ir ekonomiskai darbībai un par 66.5% atpūtai, kultūrai un reliģijai. Visi 

palielinājumi ir saistīti ar pamatkapitāla ieguldījumu palielināšanos.  
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Līksnas pagasta pārvaldes kopbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

 2019.gadā un 2020.gadā 

 

 

Sociālais darbs.  

 

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. 

2020.gads sociālajā jomā pagājis pārsvarā strādājot attālināti.  

Daugavpils novada Sociālajā dienestā iesniegti 279 lēmumu projekti dažādu 

pabalstu un pakalpojumu piešķiršanai. 

Kopā ar Līksnas bāriņtiesu ir veiktas 230 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 2 personai ir piešķirta atbalsta persona, kura palīdz apgūt 

ikdienas prasmes. 

           Sociālā darbiniece piedalījās 6 attālinātos semināros /kopā 50 stundas/ 

2020.gadā trūcīgas ģimenes statuss tika piešķirts 44 ģimenēm, tas ir 82 personām 

 

Sociālā atbalsta pasākumiem izlietoti  EUR 23054,32   / 2019.g- 21498,85  euro/ 

Izlietototie līdzekļi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai:  

-veikta izmaksa garantētā minimālā ienākumu  līmeņa nodrošināšanai 44 personām – 

16933,12 euro; 
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--dzīvokļa pabalsti izmaksāti 17 ģimenēm- 1530,00 euro/ šo pabalstu saņēma trūcīgās 

ģimenes ar bērniem , vientuļie pensionāri, vientuļie invalīdi/. 

- Mācību līdzekļu iegādei pabalstu saņēma 7 bērni no  trūcīgajām ģimenēm– 154,00 euro; 

-Skolēnu ēdināšanaiskolās un bērnudārzā izlietoti 353,70 euro  apmaksājam ēdināšanu 

skolā 5 bērniem. 

onkoloģijas slimniekiem- 1680,00/ 24 cilvēki, diemžēl šis skaitlis pieaug. 

svētkos, jubilejās- izlietoti 610,00 euro. 

Tika veikta produktu paku piegāde skolēniem sakarā ar attālinātajām mācībām -33 

skolēniem. 

Sociālie pakalpojumi  

Ilgstoša sociālā aprūpe tika sniegta Višķu aprūpes centrā, aprūpi saņēma 9 personas 

, pašreiz pansionātā atrodas 9 līksnieši, sociālajā dzīvoklī dzīvo 2 līksnieši.  

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 – 720  pārtikas pakas, kancelejas preces un higiēnas 

preces.Bērni vecumā no 1 mēneša līdz 2 gadiiem saņēma bērnu pārtiku un higiēnas preces.  
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Sociālā darba aktivitātes 

                Lai uzlabotu iedzīvotāju ekonomisko un sociālo stāvokli,  aktīvā nodarbinātības 

pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” Līksnas pagasta pārvalde 2019.gadā 

iesaistīja 37 cilvēkus .  

Uzturētas kārtībā kapsētas, sakopts Līksnas muižas parks, izcirsti krūmāji 

grāvmalās ,tiek sniegta palīdzība vientuļajiem pensionāriem māju apkopšanā.    Sakarā ar 

Covid izplatību, pasākumi nenotika.  

            

Pagasta pārvalde piedalījās  NVA skolēnu nodarbinātības pasākumā - pieņemti darbā 2  

jaunieši. 

Komunālais dienests 

 Pagasta pārvalde līdz 2020. gada 31. jūlijam   organizēja iedzīvotājiem  

ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus. Saskaņā ar Daugavpils novada domes 

2020.gada 25. jūnija  lēmumu Nr. 2240  “Par  sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu Līksnas pagasta teritorijā”, ar 2020. gada 1. augustu  šos 

pakalpojumus nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu 

serviss” 

              Pagasta pārvalde veikusi vairākus pasākumus infrastruktūras un dzīvojamā fonda 

sakārtošanai:  

1. Ierīkots apgaismojums Līksnas ciemā posmā no pagasta pārvaldes ēkas līdz 

krustojumam ar Jaunatnes ielu. 

2. Izgatavoti un uzstādīti vārti tehnikas novietnei. 

3. Lai labiekārtotu Līksnas dīķa teritoriju un uzlabotu pieejamību ūdenstilpei, tika 

uzstādīta pontona laipa ar margām 
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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. 

Sagatavota projekta dokumentācija telpu atjaunošanai un inženiertehnisko 

sistēmu ierīkošanai ēkā Daugavas ielā 10  

Iegādāti un uzstādīti jauni karogu masti Muižas parkā 

 

 
 

Uzstādīti 3 jauni informatīvie stendi un demontēts tehniski nedrošais bijušais betona 

stends pie pagasta pārvaldes ēkas 
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Pašvaldības funkciju nodrošināšanai   jau  2019. gadā tika iegādāta bijusī veikala 

ēka Līksnas ciemā Daugavas ielā 10.  2020. gadā ēkai nomainīts jumta segums, 
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nomainīti logi, iegādāts un uzstādīts jaudīgāks apkures katls, lai  nākotnē varētu 

nodrošināt abu  pašvaldības ēku kopīgu apkuri;  

 

 

Dzīvojamais fonds.` 

Lai nodrošinātu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu,   3 daudzdzīvokļu 

mājas  Līksnas ciematā ir nodotas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pilnvarotai 

personai- SIA „Naujenes Pakalpojumu Serviss”  

8  dzīvojamo māju pārvaldīšanu veic pagasta pārvalde Dzīvojamā fonda 

atjaunošanai veikti šādi remontdarbi: 

- Dzīvojamā mājā Nr. 3 , 525. km , nomainīti logi kāpņu telpās; 

- Dzīvojamai mājai Nr. 1, 525. km nomainīts jumta segums; 

- Veikts remonts neizīrētā dzīvoklī Nr. 4,  dzīvojamā māja Nr. 2, 525. Km 

-  Dzīvojamai mājai Vaikuļāni 2 veikts koridora jumta seguma remonts. 

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  2021.-2023.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. 
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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.   

2020. gadā tika digitalizētas visas trīs kapsētas. Jaunā sistēma ļauj ne tikai 

pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritorijas, bet arī atvieglos iedzīvotājiem savu 

piederīgo apbedījumu vietu  meklēšanu. Vienotajā kapsētu bāzē iedzīvotāji var 

apskatīt informāciju par apbedītajiem tuviniekiem, papildināt datus, kā arī virtuāli 

izstaigāt kapsētas. 

Dati tiek ievadīti kapu sistēmā. Aizvadītajā gadā pagasta kapsētās tika apbedīti 

14 mirušie ( Vaikuļānu kapos- 3, Patmaļu kapos-  7, Mīšteļu kapos- 4)  

Kā katru gadu,  tika veikti kapu uzkopšanas darbi-pļauta zāle, sakārtota 

kapsētu apkārtne (īpaši pie kapsētu žogiem),sakārtotas kapličas bērēm,  kapusvētkiem, 

svecīšu vakariem.  
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Kapos tika nozāģēti  bīstamie koki - Vaikuļānos 3 bērzi, ,Patmaļos 1 priede,1 

bērzs,11 liepas, Mīšteļos - 2 apses. Patmaļu kapsētai  veikts mūra žoga remonts, 

Vaikuļānos saremontēts vārtu stabs. Tika uzstādīts kondicionieris Patmaļu kapličā un 

nomainīti logi Mīšteļu kapličā. Patmaļu kapsētā tika sakārtota kapu atkritumu vieta . 

Kapu teritorijā un apkārt kapiem savākti  un nodoti pārstrādei lietotie 

pieminekļi, kapu apmalītes,  kuru materiāls tiks izmantots kapu teritorijas 

labiekārtošanā.  

 

Pašvaldības ceļi 

 

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

km   

 2020.gadā   no pašvaldības autoceļu fonda tika piešķirti līdzekļi  13623 EUR 

apmērā ikdienas uzturēšanai, EUR 38527, periodiskai uzturēšanai. 

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. 

Spēcīgo lietavu rezultātā  tika izskaloti atsevišķi pašvaldības ceļu posmi Nr. 68-

4  Gančevski-Baraviki un Nr. 68-2 Kokiniški- Muncišku mežs, veikti ceļa seguma 

atjaunošanas darbi. 
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Izskalojumi 
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Atjaunots ceļa segums  Kokiniški- Muncišku mežs 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pašvaldības ceļš Mežciems-Ļūbaste  visā tā  posmā   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. 

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". 
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Veikts iepirkums  un noslēgts līgums par grants seguma atjaunošanu 

pašvaldības ceļiem Mežciems-Ļūbaste un Ļūbaste-Ļūbaste atsevišķiem posmiem, 

būvdarbus jāpabeidz līdz 2021. gada  jūnijam 

Pašvaldības ceļam Ribaki-Aužguļāni nomainīta caurteka. 

Vasaras periodā ceļu planēšana notiek atbilstoši to uzturēšanas klasēm, taču 

sliktā ceļa seguma dēļ   visus ceļus planējām vairāk,  kā nākas. 

 Noslēgts līgums ar  Aģentūru “Višķi”   par ceļa klātnes planēšanu, jo 

pārvaldei nav šādas tehnikas. 

Līksnas pagasta kultūras nama darbība 

 

     2020. gads iezīmējās ar lielām pārmaiņām, kuras radīja Covid-19 pandēmija 

Latvijā un visā pasaulē. Tā ietekmēja kultūras dzīvi arī Līksnā, jo no visiem 

paredzētajiem pasākumiem daļēji varēja notikt tikai 10. Tos apmeklēja 1251 skatītājs. 

Šie pasākumi galvenokārt notika Līksnas Muižas parkā, kā arī pagasta teritorijā. 

    Šajā gadā, atšķirībā no citām reizēm,  latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys 

Skrytuļs” notika attālināti. To varēja vērot gan viedierīcēs, gan arī Muižas parkā uz lielā 

ekrāna, kas radīja jaunas iespējas pasākumu organizēšanā. 

 Atzīmējām latviešu gadskārtas svētkus- Meteņus, bet Vasaras saulgriežos tikai 

aplīgojām pagasta Līgas un Jāņus , ierodoties pie tiem mājās, un ielīgojām Vasaras 

saulgriežus vienā no Līksnas māju pagalmiem ar Daugavpils dziedošo aktieru koncertu, 

Ziemassvētkos rūķi ar saldām dāvanām apmeklēja pagasta pirmsskolas bērnus.  

    Tika rīkota rudens ziedu izstāde, 2 izglītojoši radošās darbnīcas un 2 pasākumi 

bērniem. Kā arī organizējām aktīvākajiem pagasta senioriem ekskursiju “Pa Laimes 

pēdām” . 

     KN amatiermākslu kolektīvi bija spiesti lielāko daļu strādāt attālināti, bet 

tomēr SVA “Elēģija” piedalījās pasākumos Silenē un Biķerniekos, VPDK 

“Daugaveņa” piedalījās deju kolektīvu sporta un deju pasākumā Sventē, AT “Maskas” 

attālināti sacentās ar AT “Trešais variants” teātru divkaujā. BDK “Sprīdītis” piedalījās 

Dzejas dienu pasākumā un izveidoja videoapsveikumu Ziemassvētkos.  ASA “Saules 

taka” piedalījās Meteņu un Ražas svētku organizācijā, Ziemassvētkos apmeklēja 

pagasta bērnus ar īpašām vajadzībām. 

      Kultūras nama darbinieki papildināja savas zināšanas 4 kursos un semināros. 

Ar oktobri VPDK “Daugaveņa” sāka vadīt Kristīne Vasiļevska. 

     Uzsākts nākamās kultūras pasākumu telpu remonts, tas tiks pabeigts nākamajā gadā. 

     Par pasākumiem un citām aktualitātēm varat sekot mājaslapās: 

 

www. liksna.lv, 

www.draugiem.lv/ liksnaskn, 

www.facebook.com/LiksnasKN 
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Līksnas pagasta kultūras nama pasākumu fotoreportāža 

 

Meteņu jautrās stafetes 
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VPDK “Daugaveņa” Sventē 

 

              
 

                                

 

     Vasaras saulgriežu svētku brauciens pie Jāņiem un Līgām 
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    Daugavpils teātra dziedošo aktieru ielīgošanas koncerts 

 

         
 

      Latgaliešu mūzikas festivāls “Muzykys Skrytuļs” Līksnā 
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                         “Iegriežam jauno mācību gadu!  
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Dzejas dienas Līksnā 

 

                            
 

 

                       SVA “Elēģija” Silenē un Biķerniekos 

 

                   
                                 

 

Rudens ražas ballīte 
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                              Rudens ziedu izstāde 

 

    
Līksnas aktīvāko senioru ekskursija uz Laimes un Maizes muzejiem, Aglonas 

baziliku 
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                                    Ziemassvētku rūķi 

 

                                  
 

 

Līksnas pagasta jaunatnes aktivitātes 2020. gadā 

1. Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums 2019. Daugavpils 

novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā tika sveikti un godināti Daugavpils 

novada aktīvākie jaunieši, brīvprātīgie, jaunatnes lietu speciālisti un aktīvākākie 

pagasti darbā ar jaunatni. Līksnas pagasta jaunietes Linda Podniece, Aiga Rusiņa, 

Katrīna Kudrjašova saņēma pateicības par “Aktīvu darbu un ieguldījumu 

jaunatnes politikas attīstībā Daugavpils novadā”. Kā arī Daugavpils novads 

pateicās uzņēmumiem, biedrībām un individuāliem komersantiem, kas gada laikā 

atbalstīja jauniešus balvu fonda nodrošināšanā, transportēšanā, kā arī ēdināšanā. 
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2. Jauniešu sadraudzības vakars “VELNA DUCIS”. Jau 13. reizi pēc kārtas 

norisinājās tradicionālais Medumu pagasta jauniešu sadraudzības vakars, kura 

tēma bija Velna ducis, kas bija apvīta ar mistiku un maģiju. Vakara galvenie 

varoņi bija velniņi. Vakara gaitā tika rādīti dažāda veida priekšnesumi – dejas, 

teatrālie uzvedumi un pat parodijas uz populārajiem TV šoviem. 
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3. Jauniešu sadraudzības pasākums “HAPPY VALENTINE`S DAY”. Dubnas 

pagasta KN notika jauniešu sadraudzības pasākums veltīts Valentīndienai. Katram 

pagastam bija jāsagatavo mājas darbs - epizode no kādas romantiskas filmas. 

4. Daugavpils novada jauniešu delegācija piedalījās starptautiskajā projektā 

“Youth in touch” Polijā, Murzasichle. No 22.-28.februārim norisinājās projekts 

“Youth in touch” Polijā, Murzasichle, kurā piedalījās delegācijas no Latvijas, 

Lietuvas, Polijas un Ungārijas. Projekta mērķis bija darbs grupās un aktivitātes 

saistītas ar komunikācijas prasmju veidošanu, kopīgu aktivitāšu plānošanu un 

jaunatnes politikas attīstību lauku reģionos. Katrai valstij bija jāprezentē sevi 

kultūras vakaros, jāpiedalās pieredzes vīzītēs un citās projekta aktivitātēs. No 

Līksnas pagasta jauniešiem projektā piedalījās Liāna Atgone un Zane Ozola. 

 

5. Daugavpils novada jaunatnes sporta spēles. Špoģu vidusskolas sporta zālē 

norisinājās novada jaunatnes desmitās Ziemas sporta spēles. To mērķis ir veicināt 

novada jauniešu sadarbību, izmantojot sporta aktivitātes, kā arī noteikt 

individuālos uzvarētājus un veiksmīgākās komandas. Florbola metienos vārtos 

labākais vīriešu vidū bija Līksnas pagasta jaunietis Juris Andrijanovs. Savukārt 

basketbola metienos labāko rezultātu uzrādīja līksnieši. Kopvērtējumā ieguva 3. 

vietu. 
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6. Jauniešu uzņēmējdarbības apmācības “DNJ STARTUP”. 16.– 17. jūlijā 

Daugavpils Universitātes mācību bāzē ”Ilgas” norisinājās uzņēmējdarbības 

apmācības, kurās piedalījās jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Mācību laikā 

jauniešiem bija iespēja piedalīties uzņēmējdarbības simulācijas spēlē, dzirdēt 

jauno uzņēmēju pieredzes stāstus un saņemt informāciju par jauno uzņēmēju 

atbalsta mehānismiem. 

 

7. Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena” organizētā dienas nometne 

“Snapskills”. Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena”, pateicoties Daugavpils 

novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Attīsti sevi” un Līksnas pagasta 

pārvaldes finansējumam, no 11. līdz 14. augustam organizēja dienas nometni 

“Snapskills”. Tajā piedalījās 15 jaunieši no dažādiem Daugavpils novada 

pagastiem. Nometne norisinājās četras dienas. Pirmajā dienā vieslektore, fotogrāfe 
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Līga Vaidere, jauniešiem pastāstīja par svarīgākajiem fotografēšanas pamatiem, 

kā uzņemt kvalitatīvas fotogrāfijas ar savu mobilo telefonu. Praktiskajā nodarbībā 

jaunieši iemūžināja Līksnas Muižas parku fotogrāfijās. Nākošajā dienā vieslektore 

lielāku uzmanību veltīja tieši fotogrāfiju apstrādei dažādās programmās. Dienas 

noslēgumā jaunieši no savām iegūtajām fotogrāfijām izvēlējās labāko, no kurām 

tika izveidota fotogrāfiju izstādē “Līksna manām acīm” Līksnas pagasta 

bibliotēkas telpās. Trešajā dienā vieslektore, influencere Kristīne Krišjāne (Tina 

Ray), dalījās pieredzē kā viņa kļuva par influenceri, kā veidot savu bloginga 

platformu un kā pasniegt sevi interneta vidē. Praktiskajā nodarbībā jaunieši 

veidoja 30 sekunžu garus video fragmentus,  pielietojot iegūtās zināšanas 

praktiski. Nometnes noslēguma dienā jaunieši devās ekskursijā uz Latvijas 

Fotogrāfijas muzeju un Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. 

 

8. Aktīvās atpūtas pasākums jaunateni – ”PIEDZĪVOJUMU TAKA”. Naujenes 

pagasta Slutišķos norisinājās Daugavpils novada jaunatnes piedzīvojumu taka. 

Jauniešiem tā bija lieliska iespēja izmēģināt savas orientēšanās prasmes, kā arī 

pārbaudīt savas zināšanas un iespējas, pildot dažādus atjautīgus uzdevumus 

kontrolpunktos. Līksnas pagasta jaunieši ieguva pateicību par piedalīšanos. 
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9. Iegriezīsim jauno mācību gadu kopā ar Daugavpils teātra aktieriem. 30. 

augustā Līksna Muižas parkā pulcējās Līksnas pagasta pirmklasnieki un jaunieši, 

kas šajā gadā sasniedza pilngadību. Ar visiem kopā izdzīvot pirmo skolas dienu 

Meža skolā palīdzēja  Jenotmamma kopā ar saviem jenotēniem Vilhelmu un 

Mario gan dziedot, gan rotaļājoties un veicot dažādus uzdevumus. Pilngadnieki 

tika izšūpti bērnības šūpolēs, sveikti ar īpašiem Līksnas pārvaldes 

apliecinājumiem un nozīmīti. Pēc tam notika ļoti gaidītā Putu ballīte, kas 

piesaistīja ikviena uzmanību. 
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10. Akcija “Labo darbu nedēļa 2020”. Līksnas pagastā jaunieši Karīna Zolnerčika, 

Laura Vaidere, Kristers Gronskis, Arnis Ozols devās pie vientuļajiem pagasta 

iedzīvotājiem, lai uzkopt viņu māju apkārtni. Jaunieši izpalīdzēja ar logu 

mazgāšanu, sagrāba nokritušās lapas un novāca noziedējušās puķes.  

 

11. Apsveikuma veidošana Latvijas Valsts svētkiem. Katru gadu Daugavpils 

novada jaunieši sveic Latviju dzimšanas dienā. Sakarā ar šī brīža situāciju valstī, 

šogad jaunieši radoši izpaudās un noformēja Latvijas karti. Karte pēc tam tika 

novietota Līksnas Muižas parka estrādē, lai radītu svētku un patriotisma noskaņu,  
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Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

2020. gadā nomainījās bibliotēkas vadītāja. 

 2020. gadā Līksnas pagasta bibliotēkas  apmeklējumu kopskaits-1357, 

reģistrēto lietotāju skaits - 152, izsniegums- 3391( tai skaitā bērniem un 

jauniešiem līdz 18 gadiem- 355)  

Apmeklējumu un izsniegumu ietekmēja valstī divreiz izsludinātā ārkārtas 

situācija, kad bibliotēka tika slēgta apmeklētājiem.  

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 ( maksas pakalpojums); 

• datu bāze Letonika.lv 

• Lursoft laikrakstu bibliotēka; 

• SBA pakalpojumi ( 2020.gadā SBA izsniegtas 22 grāmatas) 

• periodiskie izdevumi ( 2020. gadā apmeklētājiem bija pieejami 20 dažādu 

nosaukumu periodiskie izdevumi); 

• novadpētniecības materiāli par Līksnas pagastu 

• tematiskās mapes 

• konsultācijas interneta resursu izmantošanā 

• konsultācijas bibliotēkā pieejamo datorprogrammu izmantošanā 

  Jaunumi:  

• bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt sākotnējo piekļuves paroli “3td e-

GRĀMATU 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. 

Šis piedāvātais pakalpojums bija īpaši aktuāls valstī izsludinātās ārkārtas 

situācijas dēļ, kad bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem. 

• bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt paroli un lietot datubāzi 

Letonika.lv attālināti. 

• Virtuālās izstādes sociālajos tīklos. 

 

http://naujene.biblioteka.lv/alise
http://www.3td.lv/
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Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

2020. gadā grāmatas galvenokārt tika iegādātas centralizēti SIA Latvijas 

grāmata, SIA Virja 

2020. gadā grāmatu un preses izdevumu iegādei  izlietotā summa sastādīja 

1483 euro, no tiem 559 euro - preses izdevumiem. Kopumā  bibliotēkas krājumā 

gada laikā  iegūtas 152 jaunas grāmatas. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

38 no 152  Līksnas pagasta bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem  2020. gadā 

bija bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. 

No 152 pārskata periodā iegūtajām grāmatām 50 vienības jeb 33% paredzētas 

bērniem un jauniešiem 

Lai veicinātu vēlmi lasīt un apmeklēt bibliotēku kā informācijas un kultūras 

iestādi, sadarbībā ar Līksnas KN bērniem un jauniešiem tika plānots rīkot vairākus 

pasākumus, bet, valstī divreiz izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ notika tikai daži 

pasākumi: 

• Ekskursija uz “Lielajiem lasīšanas svētkiem” LNB 

• piedalīšanās ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020” 

• radošā darbnīca “Veidojam sienas dekoru” 

• dzejas dienu pasākums “Dzejolīši groziņā” 

Publicitāte 

Informācija par bibliotēku ir pieejama: 

• Līksnas pagasta pārvaldes mājaslapā: http://liksna.lv/biblioteka/ 

• Daugavpils novada domes mājaslapā: 

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

• portālā https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/liksnas-pagasta-biblioteka 

• sociālajā tīklā https://www.facebook.com/liksnasbiblioteka/  2020. 

gadā tika pievērsta īpaša uzmanība publicitātei sociālajos tīklos. 

• afišās pie informācijas stendiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://liksna.lv/biblioteka/
http://www.daugavpilsnovads.lv/kultura/liksnas-pagasta-biblioteka/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/liksnas-pagasta-biblioteka
https://www.facebook.com/liksnasbiblioteka/
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Radošā darbnīca 

 

                                                                                     

Ziemassvētku atklātnīšu izstāde 
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SPORTS 

 2020 gadā  Līksnas pagasta komandas  piedalījās novada rīkotajos pasākumos 

volejbolā ,pludmales volejbolā, pašvaldības darbinieku ziemas sporta spēlēs, florbolā, 

vieglatlētikā. Pludmales volejbolā tika izcīnīta pirmā un piektā vieta.  

Pašvaldības darbinieku sporta spēlēs iegūta . vieta. Tika sarīkoti vairāki pasākumi-

starptautiskais volejbola turnīrs (piedalījās 12 komandas), novada pludmales volejbola 

čempionāts(piedalījās 14 komandas),MVP turnīrs pludmales volejbolā(piedalījās 10 

cilvēki),Līgo turnīrs pludmales volejbolā(piedalījās 12 komandas),MIX turnīrs 

pludmales volejbolā(piedalījās 5 komandas).Tika iegādāts inventārs florbolam, 

volejbolam.  
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Kopsavilkums 

Ņemot vērā finansiālo situāciju valstī, iedzīvotāju maksātspēju, arī Līksnas 

pagasta pārvaldes finansiālā un saimnieciskā darbība varētu būt ierobežota. Paredzams 

nodokļu un citu nenodokļu maksājumu parādu pieaugums. Neskatoties uz veiktajiem 

pasākumiem, ar katru gadu palielinās nodokļu parāds, kur ievērojamu daļu parāda 

sastāda mirušo personu  parādi. 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu, Līksnas pagasta pārvaldes 

administratīvajai ēkai  sakarā ar nesošo konstrukciju deformāciju,   nepieciešama 

pārbūve, demontējot esošo kultūras nama ēkas daļu.   

Līdz ar to nākotnē būs apgrūtināta kultūras darbība pagastā, jo rīkot kultūras 

pasākumus kultūras namā nav atļauts. 

Pašvaldības ceļi atsevišķos posmos atrodas kritiskā stāvoklī un nepieciešams 

veikt seguma atjaunošanas darbus. Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem ir 

nepietiekama. 

Gaidāmā administratīvi teritoriālā reforma skars arī iestādes darbu.  

Darbiniekiem ir daudz neskaidrību, kā pārmaiņas izmainīs viņu darbu nākotnē.   

 Ir veikts COVID-19 ietekmes uz pārvaldes darbību izvērtējums. COVID-19 

būtiski ietekmējusi pārvaldes darbu  autonomo funkciju nodrošināšanā, it  īpaši kultūras 

jumā. Pašdarbības kolektīvu darbs  notika attālināti , līdz ar to bija apgrūtināta 

pilnvērtīga repertuāra apguve. Uz laiku tika pārtraukta apmeklētāju pieņemšana 

klātienē gan pagasta pārvaldē, gan bibliotēkā. Individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei 

izlietoti 733 euro. Līksnas pagasta pārvaldes gada pārskatā ir sniegta attiecīgā 

informācija par ietekmi uz iestādes aktīviem un budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. 

COVID-19 ietekmes dēļ samazinās arī  juridisko un fizisko personu maksātspēja  

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. 

 

 

http://www.liksna.lv/

