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2017. 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



Novada jauniešu ziemas sporta spēlēs



Mūsdienu deju festivālā



«Labā garastāvokļa vakars» Sventē



Ciemiņu priekšnesumi



Konkursi pasākuma dalībniekiem





Sventes, Medumu, Kalkūnu, Līksnas un Demenes pagastu 
jaunatnes informatīvā tikšanās par brīvprātīgā darba 

iespējām



Talka Sudmaļu pilskalnā



Novada jauniešu salidojumā atpūtas bāzē 
«Viktorija»



Mājas darba demonstrēšana



Aktivitātes



Pie kafijas tases par jauniešiem svarīgo



11.novembrī Sventes pagasta jaunieši  piedalījās Lāčplēša 
dienai veltītā lāpu gājienā Daugavpilī



Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā 
Sventes pagasta jaunieši saņēma balvu “Gada izrāviens”



Balvas “Gada izrāviens” uzvarētāji – Līksnas, Maļinovas un Sventes pagasta 
jaunieši – devās uz Rīgu, lai klātienē noskatītos DINAMO “Rīga” hokeja 

komandas spēli pret Helsinku “Jokerit”



KULTŪRA



Organizē Valsts svētku, piemiņas dienu, gadskārtu svētku 
pasākumus,  

dažādus  sarīkojumus, koncertus,

izstādes un izklaides vakarus.

Sventes Tautas namā darbojas: 

 Bērnu tautas deju kolektīvs «Saulstariņi»;

 Ritma deju grupa „FREE BREATH”;

 Interešu grupa «Sventes pērlītes»;

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani» .



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



Ritma deju grupa Daugavpils novada  deju 
kolektīvu festivālā «Snow dance 2017»



Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani»  
novada skatē



Pēc Daugavas krastu deju kolektīvu koncerta Nīcgalē



Ģimenes dienas pasākumā Taborē 



Skrudalienas pagasta ģimenes dienas koncertā 



2017.GADĀ TIKA SAGATAVOTI UN IZVESTIE PASĀKUMI:

14.01.2017. Ziemas prieki 2017

26.02.2017. Meteņi

01.04.2017. «Labā garastāvokļa» vakars jauniešiem izrāde un sporta 
aktivitātes

17.04.2017. Lieldienu Atpūtas vakars 

08.05.2017. Piemiņas brīdis  2. Pasaules kara  upuru piemiņai

13.05.2017.        Ģimeņu svētki     

23.06.2017. Līgo vakars Sventē    

09.09.2017. Pagasta svētki

11.10.2017. Atpūtas pasākums senioriem

16.11.2017. Koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai 

16.12.2017 . Adventes koncerts.  Pagasta egles iedegšana

26.12.2017. Ziemassvētku eglīte  bērniem 

31.12.2017. Vecgada izrāde

 Tika novadītas 30 radošās darbnīcas un  organizētas 4 izstādes



«Ziemas prieki – 2017»



Sventes pagasta komanda



Sventes «Ezerzvani» pirms uzstāšanās







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



Meteņi



Karuseļi tika izgatavoti visām vecuma grupām





Konfektes tika gan dalītas gan mestas gaisā



Skuju lelles dedzināšana



Pankūkas ar tēju saņēma visi dalībnieki



Atpūtas vakars



Uzstājas bijušie Sventes kluba ansambļa dalībnieki





Lieldienu pasākums





Sporta aktivitātes



Izstāde «Lieldienas gaidot» 



Interešu grupas «Sventes pērlītes» darbi



Ģimenes pēcpusdiena



Uzstājas «Salstariņi» un Patrīcija



Bērnu vizināšana ķerrā



Pogu šūšana un bižu pīšana



Cienasts un apbalvošana



Piepūšamas atrakcijas



Līgo pasākums











Sventes pagasta svētki



Sporta aktivitāšu dalībnieki



Radošās darbnīcas



Izstādes



Veselīgs cienasts –burkānu pīrāgs ar zāļu tēju



Uzstājas Krievu nama kolektīvi «Slavjanka» un «Rusiči»  



Dejo kolektīvs «Uzori»  



Senioru atpūtas pasākums



Izstāde «Rudens  veltes- veselībai»



«Sventes pērlītes» sagatavoja 
20 ievārījumu degustāciju



Dzied Ambeļu pagasta vokālais ansamblis 
«Romaška»



Helēnai Pilacei tika piedāvāts samontēt automobili 
no zālē esošām detaļām – riteņiem, spuldzēm, stūres



Konkursi





Pateicība čaklajām «Sventes pērlītēm»



Deju uzvedums «Austrumu fantāzija»



Uzstājas deju studijas «Juventa» dalībnieces



Veltas Loces gleznu izstāde



Ziemsvētku vainagu izstāde



Pagasta egles iedegšana



Eglīte pirmskolas vecuma bērniem







Vecgada pavadīšana



Dejo lielie rūķi



Salatētis ienes jautrību skatītājos


