
Par paveikto 
Sventes Tautas 
namā 2016. gadā



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 -
piedalījās dramatiskajā un ritma deju pulciņos,
uzstājās pagasta rīkotajos pasākumos, ka arī jaunatne
aktīvi piedalās pasākumos, kuri tiek organizēti novada
pagastos.



Sadraudzības vakarā Medumos



«Labā garastāvokļa vakars» Sventē



Sventes pagasta komanda



Konkursi pasākuma dalībniekiem



Sventes jauniešu komanda spēlē 
«Kas? Kur? Kad?»  Kalkūnes pagastā



Lielformāta spēļu festivālā «Uzspēlēsim» 
Naujenes pagastā iegūta 3.vieta



Novada jauniešu salidojumā atpūtas bāzē 
«Viktorija» kopvērtējumā iegūta 3. vieta





Vakara priekšnesumam jaunieši  sagatavoja
«Teiku par Egļu kalnu» un ieguva 1.vietu





Intelektuālajā spēlē «Kas? Kur? Kad?» Ambeļu pagastā



Intelektuālajā spēlē Demenes pagastā



Radošajās darbnīcās tika gatavoti apsveikumi vientuļiem 
senioriem



Pasākums «Gardēžu vakars»



Tika ceptas vafeļu eglītes



Kultūra

Sventes Tautas nams (vadītājs Viktors Petaško)

Organizē Valsts svētku, piemiņas dienu, gadskārtu svētku 
pasākumus, organizē dažādus  sarīkojumus, koncertus, 

izstādes un izklaides vakarus.



Sventes Tautas namā darbojas: 

 Bērnu tautas deju kolektīvs «Saulstariņi»;

 Ritma deju grupa „FREE BREATH”;

 Dramatiskais pulciņš «Sventieši»;

 Interešu grupa «Sventes pērlītes»;

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani» .



Deju kolektīvi «Saulstariņi»un «Ezerzvani» 
piedalījās  Kalkūnes pagasta svētkos



Ritma deju grupa piedalījās Daugavpils novada  
deju kolektīvu festivālā «Snow dance 2016»



Deju grupa «FREE BREATH» ieguva I pakāpi



Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani» 
piedalījās novada skatē



Deju skatē ieguva III pakāpi



Daugavas krastu deju kolektīvu sadraudzības 
sadancī Līksnā



Vasarsvētku  sadancī Vaboles parkā



Ģimenes svētku koncertā Silenes kultūras namā



Biķernieku pagasta svētkos



Sventes pagasta svētkos



Rudens ballē Medumos



2016.gadā tika sagatavoti  un izvestie pasākumi:
16.01.2016. Ziemas prieki 2016
07.02.2016. Meteņi
01.04.2016. «Labā garastāvokļa» vakars jauniešiem
27.03.2016. Lieldienu izrāde un sporta aktivitātes
02.05.2016. Kora «Maļinovij zvon» koncerts   
08.05.2016. Piemiņas brīdis  2. Pasaules kara  upuru piemiņai
08.05.2016. Māmiņām veltīts svētku koncerts     
01.06.2016. Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums  
23.06.2016. Līgo vakars Sventē    
10.09.2016. Pagasta svētki
11.10.2016. Atpūtas pasākums senioriem
15.11.2016. Koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai 
20.11.2016. „Rudens  balle”.  
16.12.2016 . Adventes koncerts.  Pagasta egles iedegšana
29.12.2016. Eglīte pirmskolas vecuma bērniem 
31.12.2016. Vecgada izrāde





«Ziemas prieki – 2016»





Sventes deju kolektīva pirmā uzstāšanās 
Daugavpils apriņķa skatē 







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



Meteņi



Saldumi  bira no 2.stāva loga





Gruzīnu stafete





Lieldienu pasākums





Sporta aktivitātes



Izstāde «Lieldienu laiks» 



Interešu grupas «Sventes pērlītes» darbi



Kora «Maļinovij zvon» koncerts



Koncerts, veltīts māmiņām



Māmiņām dziedāja un dejoja mazie «Saulstariņi»



Dejoja grupas «Free Breath» meitenes



Koncertā piedalījās Kalkūnes KN: 
bērnu ansamblis «Zariņi» ar sirsnīgu dziesmu



un deju grupa «Vivat Kalkūne»



Pasākums bērniem
Medumu pamatskolas marienešu teātra izrāde



Interešu grupas «Sventes pērlītes» dalībnieces 
nodarbojās ar apsveikuma kartiņu izgatavošanu, 
salvetīšu veidošanu galda servēšanai, rokdarbu 

darināšanu, Jāņu zāļu vainagu pīšanu



Līgo pasākums



Svinīga ugunskura iedegšana





Līgo pasākuma dejotāji



Pasākuma dalībnieki tika cienāti ar sieru un alu



Sventes pagasta čempionāts novusā





Origami darbnīca



Sventes pagasta svētki



Fotogrāfiju izstāde «Mans dārzs-mans lepnums» 



Interešu grupas « Sventes pērlītes» dalībnieki 
sagatavoja putnubiedēkļu izstādi «Dārza sargi»



Ukraiņu biedrības «Mrija» 
ansambļa uzstāšanās



Uzstājas tautas deju kolektīvs «Līksme»



un «Ezerzvani»



un kopā



Konkursa «Mans dārzs-mans lepnums»
dalībnieku apbalvošana



Senioru atpūtas pasākums «Saimniecītes»



Izstāde «Rudens  veltes»



«Sventes pērlītes» sagatavoja 
rudens gardumu degustāciju



Dzied Baltkrievu KC senioru vokālais ansamblis 
«Spadčina»



Dejo Velta Loce



Varēja izdejoties muzikālā trio pavadījumā





Atpūtas vakars
Muzikālais trio – Velta, Stella un Valērijs radīja īpašu noskaņu pasākumā





Adventes koncerts



uzstājas Daugavpils vokālā studija «Vālodzīte»



Eglīte pirmskolas vecuma bērniem





Vecgada pavadīšana




