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Darbs ar jaunatni          

■ Sventes pagastā ir izveidota un strādā nevalstiskā organizācija Jauniešu biedrība «Smile

for life».

■ Tika plānoti, gatavoti un izvesti pasākumi jauniešiem.

■ Jaunieši aktīvi iesaistījās Sventes kultūras dzīvē - uzstājās pagasta rīkotajos

pasākumos, ka arī jaunatne aktīvi piedalās pasākumos, kuri tiek organizēti novada

pagastos.



Novada jauniešu ziemas sporta spēlēs







Intelektuālā spēlē 

DNKC «Vārpa»



«Labo manieru vakars» Sventē



Ciemiņu priekšnesumi



Pasākuma vadītāji



Ozolu stādīšanas akcija «Augsim Latvijai»





Novada jauniešu salidojumā 
atpūtas bāzē «Viktorija»
Kopvērtējumā  2.vieta



Mājas darba demonstrēšana 

pēc pasakas «Par vērdiņu» motīviem – 4.vieta



Aktivitātes



Pie savas telts…



Jaunieši devās pārgājienā, 

lai iemūžinātu  pagasta skaistākās 

vietas un  izveidotu par to  īsfilmu 



Ekskursiju jaunieši noslēdza Egļu kalna pakājē, 

baudot rudeni un līdzi paņemtos gardumus 



Sventes jaunieši ar savu īsfilmu  piedalījās jauniešu  īsfilmu 

konkursā „Re, skaties, Latvija” Dubnā  un ieguva 1. vietu



Intelektuālajā spēlē Kalkūnos



Pasākumā jaunatnei Medumos



Sventes jaunieši aktīvi piedalās 

pagasta čempionātos dambretē un novusā



11.novembrī jaunieši piedalījās Lāčplēša 
dienai veltītā lāpu gājienā Daugavpilī



Sventes Tautas namā tika rīkota intelektuālā spēle 

Daugavpils novada jaunatnei



Jaunieši gadu mijas pasākumos



Daugavpils novada jaunatnes pasākumā

«Gada balva 2018»  KC «Vārpa»



Ar pateicībām atzīmēti aktīvākie Sventes pagasta jaunieši –
Vladislavs Meinarts, Aina Zubrova un Ričards Petaško,

jaunatnes lietu speciālists Viktors Petaško un 
aktīvākās brīvprātīgā darba veicējas Tatjana Meinarte un Jelizaveta Veličko



KULTŪRA 



Organizē Valsts svētku, piemiņas dienu, 
gadskārtu svētku pasākumus,  

dažādus  sarīkojumus, koncertus,
izstādes un izklaides vakarus.

Sventes Tautas namā darbojās: 

Bērnu tautas deju kolektīvs «Saulstariņi»;

Ritma deju grupa „FREE BREATH”;

Interešu grupa «Sventes pērlītes»;

Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani» .



«FREE BREATH» pasākumā 

«Savij ap mani gadus»



«Ezerzvani» novada skatē



Vasarsvētku sadancī Vabolē



Pagasta svētkos Taborē 



2018.gadā tika sagatavoti  un izvestie  pasākumi:

13.01.2018. Ziemas prieki 2018

11.02.2018. Meteņi

01.04.2018. Lieldienu izrāde un sporta aktivitātes

13.04.2018. «Labā garastāvokļa» vakars jauniešiem

03.05.2018. Paaudžu tikšanās pie Baltā galdauta. 

08.05.2018. Piemiņas brīdis  2. Pasaules kara  upuru piemiņai

13.05.2018.    Ģimeņu svētki     

23.06.2018. Līgo vakars Sventē    

11.08.2018. Pagasta svētki

29.09.2018. Atpūtas pasākums senioriem

17.11.2018. Pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 

14.12.2018 . Adventes koncerts.  Pagasta egles iedegšana

28.12.2018. Ziemassvētku eglīte  bērniem 

31.12.2018. Vecgada izrāde

Tika novadītas 30 radošās darbnīcas un  organizētas 8 izstādes



«Ziemas prieki – 2018»



Sventes pagasta komanda









Kopvērtējumā 1.vietu ieguva 
Sventes TN deju kolektīvs «Ezerzvani»



Meteņi



Karuseļi tika izgatavoti 

visām vecuma grupām





Salmu lelles dedzināšana



Pankūkas ar tēju saņēma visi dalībnieki



Lieldienu pasākums



Šogad Lieldienas tika svinētas 1.aprīlī jeb Joku dienā, 
tāpēc Lieldienu galvenais rotājums –

Ziemassvētku eglīte ar košām Lieldienu olām 



Sporta aktivitātes





Izstāde «Lieldienas gaidot» 



Veltas Loces gleznu izstāde



Baltā galdauta svētki



Tiek stādītas egles,



ziedi Sventes centrā





Pēc labi padarītā darba, darītāji pulcējās pie balti klāta 

galda, lai kopā mielotos un akordeona pavadījumā  

izdziedātu visiem labi zināmās latviešu dziesmas



Ģimenes pēcpusdiena



Uzstājas Daugavpils Saskaņas pamatskolas

tautas deju kolektīvs un folkloras ansamblis



Bērnu vizināšana 





Cienasts un apbalvošana



Piepūšamās atrakcijas



Līgo pasākums











Sventes pagasta svētki

«Sventes pagasts Latvijas vainagā»



Sporta aktivitātes



Radošās darbnīcas vadīja Aija Saveļjeva



Iedzīvotāju iesniegto vēstures stāstu izstāde 

un «Sventes pērlīšu» darbu izstāde

«Par prieku sev un Latvijai»



Svētku dalībnieki tika cienāti
ar karstu kartupeļu sacepumu, sēņu mērci un kompotu



Dejo Sventes pagasta «Ezerzvani» 



Dzied Višķu sabiedriskā centra jauniešu 

vokālais ansamblis “Anima Corde” 



Dzied Vlads Mazaļevskis



Koncerta laikā pateicības un dāvanu kartes 

tika pasniegtas konkursa 

“Manas sētas vēsture” dalībniekiem



100gades zaļumballe 

ar grupu “Vremja tepla”



Kopīgās bildes radīšanā Valsts Kultūrkapitāla Fonda 

mērķprogrammas “Latvijai – 100” projekta “Fotoliecības” 

Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes 

stiprināšana” ietvaros



Atpūtas pasākums «Tiem, kam pāri 50…»



Izstāde no rudens veltēm



Pasākuma dalībniekus priecēja Daugavpils 
poļu biedrības kolektīs “Kukulečka”





Interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieces sagatavoja savu 

priekšnesumu pēc pasakas par rāceni motīviem



Konkursi



Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums



Tika pasniegtas pateicības :

par ģimenes vērtību saglabāšanu

Perevalovu un Kaļiņinu ģimenēm



-par drosmi un uzdrīkstēšanos strādāt savā zemē: 

Aināram Jonānam, Andrim Jonānam,

Denisam Drozdovskim un Žanim Kukulim 



-par atsaucību un sadarbību:
Aleksandram Sibircevam, Ingai Petrovičai, Antoņinai Jaloveckai, 

Jurijam Gridasovam, Irinai un Robertam Jonāniem
-par nesavtīgu darbu Sventes draudzes labā: Valentīnai Puzānei 



Pagasta pārvaldes  pateicības par vēlmi aktīvi darboties par 
prieku sev un citiem un Daugavpils novada Pateicības raksts tika 

pasniegts interešu grupas  “Sventes pērlītes”  dalībniecēm



Koncertā  latviešu tautas dejas izdejoja Sventes Tautas 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani”



Pasākuma  dalībnieki tika iepazīstināti
ar tikko izgatavoto deju kolektīva karogu



Pasākuma laikā bija skatāmi Sventes pagasta iestāžu un dzīvojamo 
māju vēstures stāsti, Viktora Petaško personālizstāde “Krāsas 

iedvesmots”, interešu grupas “Sventes pērlītes” veltījums Latvijai, 
piespraudes ar latviešu zīmēm un adīti valsts karodziņi, kurus katra 

ģimene varēja paņemt līdzi, dodoties mājās pēc pasākuma.
Bija skatāma Sventes pagasta svētku dalībnieku palielināta kopēja 
fotogrāfija. Svētku pasākuma noslēgumā ikviens varēja nobaudīt 

svētku torti.



Adventes koncerts
Dzied LKC vokālās studijas “Pērlītes”  dalībnieki 



Pagasta egles iedegšana



Ziemassvētku vainagu izstāde



Eglīte pirmskolas vecuma bērniem







Vecgada pavadīšana

Pasākums iesākās ar gaismas pavēlnieka 

uzstāšanos. Mūzikas pavadījumā, sekojot vien 
viegliem rokas vēzieniem, iemirdzējās un nodzisa 

gan skatuves, gan eglīšu spuldzītes. 



Dejo «Ezerzvani»



Salatētu pārvērtības

Pieredzējis Salatētis apmāca savu stažieri

Salatētis pārtop par sniegbaltīti, viņa vietā lomā iejūtas meita 


