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Sventes pagasta 
iedzīvotāju skaits

1092

1049

2017.gads 2018.gads



Sventes pagasta 
demogrāfiskie 

rādītāji

6
5

21

14

2017.gads 2018.gads

Dzimšana Miršana



Sventes pagasta 
pārvaldes struktūra

 Kanceleja;

 Sventes Tautas nams;

 Sventes pagasta bibliotēka;

 Sventes pagasta komunālais dienests;

 Sventes feldšeru-vecmāšu punkts;

 Daugavpils novada pašvaldības iestāde Sventes vidusskola.



Iedzīvotāju 
nodarbinātība

2018.gada beigās bezdarbnieku 
skaits 56 cilvēki

Sievietes
33

Personas ar 
īpašām 

vajadzībām
10

Pirmspensijas 
vecuma iedzīvotāji

10

Ilgstošie 
bezdarbnieki

27

Jaunieši vecumā 
no 15 līdz 24 

gadiem
4

Personas  pēc 
bērna 

kopšanas 
atvaļinājuma

2



• Bezdarba cēlonis ir ne tikai darba vietu trūkums, bet arī

nepieciešamās kvalifikācijas, iemaņu un motivācijas trūkums.

• Sadarbībā ar NVA 2018.gadā aktīvā nodarbinātības pasākumā

«Algotie pagaidu sabiedriskie darbi» piedalījās 22 bezdarbnieki,

veicinot Sventes pagasta teritorijas labiekārtošanu.



Bezdarbnieku skaits 
Sventes pagastā 
2015.-2018.gadu 
salīdzinājumā

80
78

70

56

2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads



2018.gadā Sventes pagasta 
pārvaldes budžeta plānotie 
ieņēmumi tika izpildīti EUR 
944767 apmērā (97,19% no 
plānotā), nodrošinot 
pašvaldības funkciju 
realizēšanu un budžeta 
iestāžu uzturēšanu

60256

2199

93302

67759

1503

92905

Nodokļu ieņemumi Nenodokļu ieņēmumi Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņemumi

2017.gads 2018.gads

2018.GADA BUDŽETA 
IEŅĒMUMI



2018.GADA 
BUDŽETA IZDEVUMI

2018.gadā Sventes pagasta 
pārvaldes budžeta izdevumi tika 

izlietoti EUR 947899 apmērā 
(95,28%) no plānotā

01.000 Vispārējie 
valdības dienesti

9,1%
04.000 Ekonomiskā 

darbība
5,9%

05.000 Vides 
aizsardzība

2%

06.000 Teritoriju un 
mājokļu 

apsaimniekošana
27,7%

07.000 Veselība
2,5%

08.000 Atpūta, 
kultūra un reliģija

4,8%

09.000 Izglītība
44,9%

10.000 Sociālā 
aizsardzība

3,1%



Sventes pagasta 
pārvaldes budžeta 

pēc funkciju 
klasifikācijas 

izdevumu dinamika

01.000 Vispārējie valdības dienesti

04.000 Ekonomiskā darbība

05.000 Vides aizsardzība

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

07.000 Veselība

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

09.000 Izglītība

10.000 Sociālā aizsardzība

100334

92878

13139

197031

20637

44483

416140

33904

85872

56223

18973

262866

23319

45877

425877

29325

2018.gads 2017.gads



2018.gada Sventes 
pagasta 

debitoru parādi (EUR 
63134,31)

Zemes noma

Nekustamā īpašuma nodoklis

Komunālie maksājumi

1417,12

8742,66

52974,53



ATTĪSTĪBA

Turpinājām līdzdarboties divās
lielās Daugavpils novada
pašvaldības projektu idejās:

• «Kvalitatīvas tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras tīkla
veidošana antropogēnās slodzes
mazināšanai aizsargājamo
ainavu apvidū «Augšzeme» –
iesaistot un sakārtojot
Jaunsventes parku un Sventes
ezera publisko pludmali ar
pieguļošo ceļu un izveidojot velo
maršrutu ap Sventes ezeru. Šis
projekts ir veiksmīgi realizēts un
tā ietvaros ir izveidotas pastaigu
celiņi un laipas Jaunsventes
parkā un pie Sventes ezera, kur
varēs baudīt Sventes pagasta
dabas skaistumu.



Realizēts atbalstītais projekts 
LEADER programmas 
atklātajā konkursā «Atbalsts 
iniciatīvām, kuras vērstas uz 
efektīvu un ilgtspējīgu dabas 
un kultūras resursu 
izmantošanu lauku 
sabiedrības dzīves standartu 
paaugstināšanai» – «Sventes 
ciema  bērnu rotaļu laukuma 
izveidošana».



Tika realizēts Zivju fonda 
atbalstīts projekts 
«Materiāltehniskā aprīkojuma 
iegāde zivju resursu 
aizsardzības pasākumiem 
Daugavpils novada Sventes 
pagastā», kura ietvaros tika 
nopirkts laivas dzinējs, 
termokamera, diennakts 
binoklis.



Tika veikta pašvaldības ceļa 
«Jāņi – Ceļmalnieki» pēdējā 
0,400 km liela posma grants 
seguma uzbēršana, līdz ar to 
viss ceļš ir pilnībā sakārtots.

Uz ceļa «Svente – Gulbji» 
posmā 2,830 – 2,850 km ir 
nomainīta caurteka. 



UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VIDE 

Sventes pagasta teritorijā 2018.gadā darbojās:

 18 zemnieku saimniecības, 15 VID reģistrētas piemājas saimniecības, 14 SIA, 5
individuālie komersanti, 40 pašnodarbinātās personas, biedrības «DPILS» un
«Sventes pērle».

 Šie uzņēmumi, biedrības un individuālie komersanti ražo pienu un gaļu, audzē
graudus, dārzeņus un stādus, iegūst medu un paipalu olas, izgatavo sveces,
apstrādā koksni, nodarbojas ar tirdzniecību un ēdināšanu, sniedz tūrisma
pakalpojumus un piedāvā aktīvu atpūtu, apsaimnieko Sventes ezeru.

 Uzņēmējdarbība attīstās ne pārāk intensīvi, bet neskatoties uz visām grūtībām,
uzņēmumi darbojas, ražo produkciju un sniedz pakalpojumus.



Sventes pagasta pārvalde un 
uzņēmēji  2018.gada septembrī 
ņēma dalību Daugavpils novada 

dienās



Lauku gardumu ielā Sventes 
pagasta pārstāvji cienāja 

apmeklētājus ar burkānu pīrāgu 
un piparmētru tēju. 

Biedrības «Sventes pērle» 
vadītājs Jurijs Gridasovs ar 

kundzi cienāja ar garšīgu zivju 
zupu.



Mājokļu 
apsaimniekošana

Daugavpils novada pašvaldībai īpašumā un Sventes pagasta pārvaldes bilancē
atrodas:

 7 dzīvojamās mājas (6 ir Zemesgrāmatā) un 2 dzīvokļi (visi ir Zemesgrāmatā).
2018.gadā turpinājās darbs ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem
jautājumā par dzīvojamo māju tālāko apsaimniekošanu un teritoriju uzturēšanu
un sakopšanu. 2018.gada 27.decembrī Daugavpils novada dome pieņēma
lēmumu «Par dzīvojamās mājas «Ozjornoje», Driksnišķi, Sventes pagastā,
Daugavpils novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu». Tiek gatavoti dokumenti
dzīvojamo māju «Gorovaja», «Atraitnītes» un «Beveriņas» pārvaldīšanas
tiesību nodošanai dzīvokļu īpašniekiem.



Teritorijas 
apsaimniekošana

Ar Sventes pagasta teritorijas apsaimniekošanu nodarbojas Sventes
pagasta komunālais dienests.

 Regulāri tiek sekots pagasta ceļu stāvoklim. Pagaidām pakalpojumus
ceļu uzturēšanai neesam pirkuši, tiekam galā ar savu tehniku un
darbiniekiem (greiderēšana, ceļmalu pļaušana, piebēršana, tīrīšana,
kaisīšana, krūmu ciršana, caurteku un grāvju tīrīšana).

Sventes pagasta teritorijā ir:

 12 ielas 3,936 km garumā;

 21 A grupas ceļš ar kopējo garumu 48,60 km;

 4 B grupas ceļi 5,45 km;

 8 C grupas ceļi 7,34 km.

Kopējais ielu un ceļu garums ir 65,326 km.



• Liels darbs tiek veikts Sventes ciema labiekārtošanā, kurā pļaujamās platības
ir 6,39 ha;

• Pastāvīgi tiek sekots, lai būtu sakārtoti visi esošie apstādījumi un puķu dobes,
gājēju celiņi, kāpnes un trepes Sventes ciemā;

• Tiek uzturēta kārtībā Sventes ezera publiskā pludmale un Daugavpils novada
pašvaldības īpašums Daugavpils ielā 25 ;

• Tiek apsaimniekotas 5 kapsētas ar kopējo platību 6,3 ha, kā arī divas pirmā
pasaules kara krievu karavīru un otrā pasaules karā kritušo karavīru
apbedījuma vietas;

• Komunālā dienesta darbinieki un bezdarbnieki rūpējas, lai Sventes ciems un
visa pagasta teritorija būtu sakārtota un atbilstu visām prasībām;



Pavasarī izgatavota mājiņa
Sventes dīķī dzīvojošiem 

putniem



Celiņa pie Sventes dīķa 
izbūve



Meteņu un Lieldienu āra 
noformējums



Ciema noformējums 
Latvijas proklamēšanas 

mēnesī



• Atkritumu apsaimniekošanu Sventes pagasta teritorijā veic SIA
«EKO Latgale»;

• Viņi ir noslēguši 217 līgumus ar fiziskām personām un 14 ar
juridiskām;

• Tomēr Sventes pagasta teritorijā ir neapzinīgi atkritumu radītāji,
kuri nesadarbojas ar uzņēmumu, bet apglabā atkritumus paši, ar
ko rada nesankcionētas izgāztuves šiem mērķiem neparedzētās
vietās;

• SIA «EKO Latgale» kopā ar Sventes pagasta pārvaldi veic
izskaidrojošu darbu, lai sakārtotu atkritumu apsaimniekošanu
pagasta teritorijā.



IZGLĪTĪBA

Sventes vidusskola īsteno 6 izglītības programmas:

IP nosaukums IP kods
Izglītojamo 

skaits

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 18

Pamatizglītības programma 21011111 77

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015611 1

Speciālā pamatizglītības programmas 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015811 1

Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena 

programma
31011011 32

Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena 

programma (neklātienes)
31011013 54



Skolēnu papildnodarbības

 Visiem 1.-12. klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās
konsultācijās visos mācību priekšmetos.

 79 skolēni ir iesaistīti dažādu pulciņu nodarbībās.

 1.-4. klašu skolēni darbojas pagarinātās dienas grupā.

 Darbojas Daugavpils novada sporta skolas grupa vieglatlētikā.

 Ilūkstes mūzikas un mākslas skola organizē mūsu skolēniem
nodarbības uz vietas.



Darbinieki

 Skolā strādā 26 pedagoģiskie darbinieki;

 No tiem: 2 pirmsskolas izglītības skolotāji, 1 bibliotekārs uz 0,5 likmes;

 18 pedagogi strādā pamatdarbā un 8 strādā blakusdarbā;

 Visi ar augstāko pedagoģisko izglītību;

 4 pedagogi vada Daugavpils novada MA;

 3 pedagogiem ir piešķirta 4. kvalitātes pakāpe, 3 skolotājiem – 3. pakāpe;
3 skolotāji ieguva 3. pakāpi (augstāko) saskaņā ar 2017. gada MK
noteikumiem.

 Skolā strādā 16 citi darbinieki uz 11,2 likmēm;

 Ēdināšanas pakalpojumus skolā sniedz SIA «Sabara», kur strādā 3
cilvēki.



Materiālā bāze

Mācību un audzināšanas procesam skolā nodrošināti teicami apstākļi:

 Visos mācību kabinetos pieejams Internets;

 Mācību procesam tiek izmantotas 4 interaktīvās tāfeles;

 5 telpās tiek izmantoti digitālie projektori ar ekrāniem;

 Dabaszinību cikla priekšmeti nodrošināti ar demonstrēšanas un
eksperimentu materiāliem;

 18x36 m liela sporta zāle nodrošināta ar visu nepieciešamo sporta
inventāru, aprīkota ar kvalitatīviem basketbola vairogiem, volejbola
statīviem un elektronisko tablo;

 Bibliotēka un lasītava piedāvā mācību grāmatas visos priekšmetos un
lielu izvēli izziņas literatūras;

 Ēdnīca nokomplektēta ar jaunām iekārtām un mēbelēm.

 Kabineti aprīkoti ar atbilstošām mēbelēm.



Kabineti ir gaiši  un atbilstoši 
aprīkoti



Centralizēto eksāmenu rezultāti
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A N G Ļ U  V A L O D A M A T E M Ā T I K A L A T V I E Š U  V A L O D A K R I E V U  V A L O D A  
( S V E Š V A L O D A )

V I D Ē J I

Sventes vidusskolā Daugavpils novadā Valstī



Sasniegumi 
OLIMPIĀDĒS UN 

KONKURSOS

Skola vairākus gadus kopvērtējumā ieņem godalgoto vietu novadā par
sasniegumiem priekšmetu olimpiādēs un ZPD rakstīšanā.

2017./2018. mācību gadā:

• 11 godalgotās vietas priekšmetu olimpiādēs un ZPD rakstīšanā, par
kurām skolēni saņēma DND naudas balvas;

• Skolēnu grupas piedalījās Rīgā forumā «Skolēni eksperimentē», Latvijas
skolēnu 42. ZPD konferencē un Jelgavā festivālā «Zinātne uz skatuves»;

• Ceturto gadu skola ieņem 3. vietu novadā par sasniegumiem konkursos.



Ar Daugavpils novada domes 
diplomiem un naudas balvām 
par sasniegumiem olimpiādēs 

un ZPD rakstīšanā tika 
apbalvoti:

• Marika Kostjukeviča – 2. vieta pētnieciskajā darbā 

• Angelīna Minkeviča – 1. vieta vizuālajā mākslā

• Dmitrijs Ivanovs – 3. vieta angļu valodā

• Aleksandrs Malnačs – atzinība bioloģijā

• Viktorija Ivanova – 2. vieta informātikā

• Tatjana Meinarte – 1. vieta krievu valodā

• Valentīns Meinerts – 3. vieta Latgales ZPD darbu konkursā

• Maksims Kostjukevičs – 3. vieta matemātikā

• Aina Zubrova – 1. vieta vizuālajā mākslā

• Jevgenija Kalinčuka – 3. vieta Latgales ZPD darbu konkursā

• Megija Eisāne – 2. vieta pētnieciskajā darbā 



DU un Jelgavā



T. Meinarte un J. Kalinčuka
Goda dienā



Interešu izglītība

Skola piedāvā 
šādas interešu izglītības 

programmas:



Sasniegumi konkursos un 
sacensībās

• Augstākā pakāpe novada popgrupu konkursā;

• 1. pakāpe popgrupu konkursā Latgalē;

• 1.pakāpe novada koru konkursā;

• 1.pakāpe koru konkursā Latgalē;

• Atzinība Valstī konkursā “Lidice-2018”

• 1.vietas novada sacensībās volejbolā jauniešiem un 
meitenēm, krosā, vieglatlētikā, florbolā;

• Vairākas godalgotās vietas vieglatlētikā Valstī



Skolēni dzied



Sporto



PROJEKTI

2018.gadā skola piedalījās 
divos projektos:

 Eiropas Sociālā fonda 
projekts: «Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs»

 Valsts budžeta finansējuma 
programmā “Latvijas skolas 
soma”



Gada skolēns

• Katru gadu skolā tiek rīkots 
konkurss «GADA SKOLĒNS» ar 
naudas balvas fondu 400 EUR, kuru 
piešķir z/s «STĀRKI».

• Tiek apbalvoti arī centīgākie skolēni 
ar skolas piešķirtajām balvām.



Labākais sportists

Gada beigās skola no sava 
budžeta un sponsoru līdzekļiem 

apbalvo labākos sportistus



Gada balva sportā 2018

Nominācijā «Gada sportists» 
par uzvarētāju atzīts 2018. gada 

absolvents Dmitrijs Meinerts



Novada pasākumi

2018. gadā uz skolas bāzes 
notika vairāki pasākumi

• Notika mācību priekšmetu olimpiādes, kuras tiek pildītas 
tiešsaistē;

• Tautas deju kolektīvu sporta un deju diena «Ziemas prieki –
2018»;

• Valsts čempionāts svara bumbu celšanā;

• Vairākas volejbola sacensības;

• Novada čempionāts telpu futbolā;

• Vairākas skolēnu sporta spēļu sacensības.



Pasākumi



SOCIĀLĀ 
DIENESTA 
DARBĪBA

Sventes pagasta Sociālā dienesta uzskaitē ir mazaizsargātās
riska grupas:

 Personas ar īpašām vajadzībām – 67, t.sk. bērni

 Politiski represētās personas – 5

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki – 5

 Afganistānas kara veterāni – 3

 Daudzbērnu ģimenes – 12

 Pensionāri – 102

 Bezdarbnieki – 56



• 2017.gadā trūcīgo iedzīvotāju statuss tiek piešķirts 45 ģimenēm un

personām;

• Maznodrošināto iedzīvotāju statuss tika piešķirts 6 ģimenēm;

• 2 Sventes pagasta iedzīvotāji saņem Daugavpils novada

pašvaldības iestādes «Višķu sociālās aprūpes centrs»

pakalpojumus;

• 1 Sventes pagasta iedzīvotājs saņem pansijas «Avotiņi» sociālās

aprūpes pakalpojumus;

• Daugavpils novada sociālais dienests organizēja vasaras atpūtas

nometni bērniem no trūcīgajām ģimenēm. No Sventes pagasta

nometnē piedalījās 3 bērni.

• Valsts finansēto asistenta pakalpojumu Sventes pagastā 2018.gadā

saņēma 10 pagasta iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām.



Atbalsta komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām

ietvaros, tika izsniegti :

• 590 pārtikas komplekti

• 63 higiēnas komplekti

• 13 skolas komplekti

• 1 pārtikas komplekts maziem bērniem

• 2 higiēnas komplekti maziem bērniem



Sociālā palīdzība un 
sociālie 

pakalpojumi

• Sociālās palīdzības
budžets sociālajiem
pabalstiem un
pakalpojumiem 2018.gadā
sastādīja EUR 21077,00.

• Tabulā parādīts sociālā
budžeta izlietojums
galvenajos sociālās
palīdzības veidos.

Pakalpojuma nosaukums
Faktiskais līdzekļu 

izlietojums, EUR

Palīdzības saņēmēju 

skaits

Pabalsti izglītībai 305,00 14

Brīvpusdienas mācību 

iestādēs
1322,00 10

GMI 10139,00 23

Dzīvokļa pabalsts 2250,00 24

Kopā 14016 71



Sociālo pabalstu 
izmaksas Sventes 

pagastā 
2015.-2018.gadu 
salīdzinājumā

12061 11715 12411
10139

2580 2700 2160

2250

7158
5628 5256 8688

2015 .GADS 2016.GADS 2017.GADS 2018.GADS

GMI Dzīvokļa pabalsts Pārējā sociālā palīdzība



Ar sociāla darbinieka līdzdalību 
tika organizētas ekskursijas uz 
Dobeli – ceriņu galvaspilsētu un 

Jelgavu



Lietuva 
Rokišķi





“Sventes pērlīšu” veltījums 
Latvijai 

Tika sagatavotas arī  
piespraudes ar latviešu zīmēm 



Pēc sociālās darbinieces 
iniciatīvas tika organizēta 

tikšanās un pieredzes apmaiņa 
ar kopienu “Māra” 

no Ilūkstes novada Bebrenes 
pagasta





Sventes pagasts tika pārstāvēts 
Daugavpils, Ilūkstes novadu un 

Daugavpils rajona invalīdu 
biedrības sporta svētkos 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
sacensībās



Daugavpils novada labdarības 
pasākumā 

«Es – zodiaka zīmes tēlā» 
savākto līdzekļu daļa tika 
ziedota Sventes pagasta 

piecgadīgai Polinai Gabrānei 
zāļu iegādei



Tika apmeklēts Daugavpils 
novada senioru biedrības 
organizētais Jaungada 

pasākums Daugavpils novada 
kultūras centā «Vārpa»



VESELĪBAS 
APRŪPE 

 Primāro medicīnas aprūpi Sventes pagasta iedzīvotāji
saņem feldšeru vecmāšu punktā, kurš no 2014.gada
septembra ir izvietots Sventes pagasta pārvaldes ēkā,
pateicoties pārrobežu projektam.

 Pastāvīgi punktā strādā 2 ārsta palīgi Ērika Mazaļevska un
Tatjana Jonāne.

 Pieaugušos pacientus vienu reizi nedēļā pieņem ģimenes
ārste Ludmila Antonova.



2018.gadā tika veiktas:

Aktīvās vizītes uz mājām 294
Izsaukumi pie pieaugušajiem 78
Paliatīvā aprūpe pieaugušajiem 387
Ambulatorā pieņemšana pieaugušajiem 5937
Mājas aprūpe pieaugušajiem un bērniem 798
Mājas aprūpe no 0 - 17 g.v. 48
Bērnu līdz 1 g.v. apskate 2
Neatliekamā palīdzība 9
Donoru kustība 83
Pieņemšana ar ģimenes ārstu 505
Pieņemšana ar bērnu ārstu -
Izsniegtas slimības lapas nav
Analīzes ( ņemtas uz FVP) 51



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.



04.02.2018. 
Novada jauniešu ziemas 

sporta spēlēs







24.03.2018.
Intelektuāla spēlē 
DNKC «Vārpa»



13.04.2018.
«Labo manieru vakars» 

Sventē



Ciemiņu priekšnesumi



Pasākuma vadītāji



03.05.2018.
Ozolu stādīšanas akcija 

«Augsim Latvijai»





04.-05.08.2018.
Novada jauniešu salidojumā 

atpūtas bāzē «Višķezers»

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



19.10.2018.
Sventes jaunieši ar savu 

īsfilmu  piedalījās jauniešu  
īsfilmu konkursā 

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



26.10.2018.
Intelektuālajā spēlē Kalkūnos



04.11.2018.
Pasākumā jaunatnei 

Medumos



Sventes jaunieši aktīvi 
piedalās 

pagasta čempionātos 
dambretē un novusā



11.novembrī jaunieši  
piedalījās Lāčplēša dienai 

veltītā lāpu gājienā Daugavpilī



07.12.2018.
Sventes Tautas namā tika 
rīkota intelektuālā spēle 

Daugavpils novada jaunatnei



Jaunieši gadu mijas 
pasākumos



11.01.2019.
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» 



02.05.2018.
«FREE BREATH» 

pasākumā 
«Savij ap mani gadus»



04.03.2018.
VPDK «Ezerzvani» novada 

deju kolektīvu skatē



19.05.2018.
Vasarsvētku sadancī Vabolē



15.09.2018.
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



13.01.2018.
«Ziemas prieki – 2018»



Sventes pagasta komanda









Kopvērtējumā 1.vietu ieguva 
Sventes pagasta

VPDK «Ezerzvani»



11.02.2018.
Meteņi



Karuseļi tika izgatavoti 
visām vecuma grupām





Salmu lelles dedzināšana



Pankūkas ar tēju saņēma visi 
dalībnieki



01.04.2018.
Lieldienas – dzīvības un 

gaismas svētki



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



03.05.2018.
Baltā galdauta svētki



Tiek stādītas egles,



ziedi Sventes centrā





Pēc labi padarītā darba, darītāji 
pulcējās pie balti klāta galda, lai 

kopā mielotos un akordeona 
skaņu pavadījumā  izdziedātu 
visiem labi zināmās latviešu 

dziesmas



13.05.2018.
Ģimenes svētki



Uzstājas Daugavpils Saskaņas 
pamatskolas

tautas deju kolektīvs un 
folkloras ansamblis



Bērnu vizināšana 





Cienasts un apbalvošana



Piepūšamās atrakcijas



23.06.2018.
Līgo pasākums











11.08.2018.
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 
VPDK «Ezerzvani»



Dzied Višķu sabiedriskā centra 
jauniešu vokālais ansamblis 

“Anima Corde” 



Dzied Vladislavs 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



29.09.2018.
Atpūtas pasākums 

«Tiem, kam pāri 50…»



Izstāde no rudens veltēm



Pasākuma dalībniekus priecēja 
Daugavpils poļu biedrības 

kolektīvs “Kukulečka”





Interešu grupas “Sventes 
pērlītes” dalībnieces 

sagatavoja savu priekšnesumu 
pēc pasakas par rāceni 

motīviem



Konkursi



17.11.2018.
Latvijas simtgadei veltīts 

svinīgs pasākums 
«Skani, mana Latvija»



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 
VPDK «Ezerzvani» 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.



14.12.2018.
Adventes koncerts 

Dzied LKC vokālās studijas 
“Pērlītes” dalībnieki 



Pagasta egles iedegšana



Adventes vainagu un 
Ziemassvētku rotājumu izstāde



28.12.2018.
Ziemassvētku eglīte bērniem







31.12.2018.
Vecgada pavadīšana

Pasākums iesākās ar gaismas 
pavēlnieka uzstāšanos. Mūzikas 

pavadījumā, sekojot vien 
viegliem rokas vēzieniem, 

iemirdzējās un nodzisa gan 
skatuves, gan eglīšu spuldzītes. 



Dejo Sventes pagasta 
VPDK «Ezerzvani»



Salatētu pārvērtības



SVENTES 
PAGASTA 

BIBLIOTĒKA

Sventes pagasta bibliotēkā 2018. gadā lasītāju skaits ir 195 
(to skaitā 78 bērni līdz 18 gadiem), izsniegumu skaits –
5681, apmeklējumu skaits – 1843.

 2018. gadā bibliotēkas fonds papildinājies ar 484 vienībām, 
no tām 177 grāmatas (par kopsummu EUR 1047,80) un 
306 periodiskie izdevumi (par kopsummu EUR 558,00). 



Darbs ar bērniem un 
jauniešiem

Radošā darbnīca „Apsveikums 
sievietēm” (07.03.2018.)



Radošā darbnīca „Lieldienu 

prieki” (26.03.2018.)



Bibliotekārā stunda 12. klases 
skolēniem „Iepazīsim 

Letonika.lv” (20.04.2018.)



Bibliotekārā stunda „Atā, skola! 
Sveika, vasara!” (01.06.2018.)







SPORTS

 Sventes pagastā ir 30-40 visu vecumu iedzīvotāji, kuri aktīvi piedalās
pagasta dzīvē. Sporta aktivitātēm tiek izmantota Sventes vidusskolas
sporta zāle, (trīs reizes nedēļā), skolas sporta laukums un sporta laukums
ciema centrā, kur ir volejbola laukums, basketbola grozs un futbola vārti.
Šo sporta infrastruktūru gan vasarā, gan ziemā izmanto Sventes iedzīvotāji
un ciemiņi.



2018.gada tika organizēti:

• Sventes pagasta kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē;

• Daugavpils novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē;

• Daugavpils novada individuālā un komandu kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē;

• Sventes pagasta atklātais individuālais čempionāts 64 lauciņu dambretē;

• Lieldienās un pagasta svētkos, kā arī citos pasākumos tiek organizētas sporta 
aktivitātes;

• Sventes pagasta čempionāts novusā un šautriņu mešanā;

• Sventes pagasta čempionāts frīsbija metienos mērķī;

• Sventes pagasta čempionāts novusā pāru komandām.



Sventes pagasta komandas piedalījās:

 Ilūkstes novada kausa izcīņā volejbolā 1.vieta;

 Līksnas kausa izcīņā pludmales volejbolā 2.vieta;

 Daugavpils čempionātā telpu futbolā;

 Daugavpils novada čempionātā telpu futbolā 5.vieta;

 Daugavpils novada pagastu 6.vasaras sporta spēlēs Višķos;

 Daugavpils novada pašvaldības darbinieku 7.ziemas sporta spēlēs
2.vieta.



Pašvaldības darbinieku 
ziemas sporta 

un atpūtas svētkos 
Sventei 2.vieta



Daugavpils novada 
individuāla un komandu  
dambretes kausa izcīņa

no Sventes pagasta Zelta 
godalgu vīriešiem izcīnīja

turnīra organizators  
Tadeušs Turonoks



Sventes pagasta individuālā 
atklātā kausa izcīņa
64 lauciņu dambretē

No Sventes pagasta dāmu 
konkurencē trešo vietu ieguva 

Marija Molejeva
jauniešu konkurencē trešo vietu 

ieguva Ričards Petaško



Ilūkstes novada kausa izcīņa
volejbolā 

Sventes komanda izcīnīja 
uzvaru un saņēma kausu



Sventes pagasta atklātais 
čempionāts dambretē 

Jauniešu vidū 3.vietu izcīnīja 
Ričards Petaško ar 4,5 

punktiem 



Sventes pagasta 
čempionāts novusā

Bērnu kategorijā par 

uzvarētāju kļuva Ilmārs 

Klaucāns, 2. vietā – Dmitrijs 

Kostandovs, 3. vietā – Andris 

Krauklis.                                                         

Starp sievietēm, uzvaru 

izcīnīja Oksana Mukāne, otrā –

Marina Sokolova, 

trešā – Oksana Petaško.                                                                                       

Starp vīriešiem labākais ir 

Valērijs Demčenko, otrais –

Ričards Petaško, 

trešais – Raimonds Mukāns.



Sventes  pagasta 
čempionāts  šautriņu 

mešanā

Starp bērniem uzvaru izcīnīja 

Armands Rokjāns, 2. vieta –

Valerijai Sokolovai, 3.vieta-

Kristeram Rokjānam

Starp sievietēm: 1.vieta-Inārai 

Kurilovai, 2.vieta- Marinai 

Sokolovai, 3.vieta- Oksanai 

Mukānei

Starp vīriešiem – 1.vieta-

Mihailam Meinertam, 2.vieta-

Viktoram Petaško, 3.vieta-

Stanislavam Pilacam.



Sventes pagasta čempionāts 
frīsbija metienos mērķī

Starp bērniem:1- Ilmārs 

Klaucāns, 2- Renāts Klaucāns, 

3- Anna Pilace

Sievietes: 1- Ināra Kurilova, 2-

Marina Sokolova, 3- Inga 

Mukāne

Vīrieši:1- Jānis Braunfelds, 2-

Stanislavs Pilacis, 3- Raimonds 

Mukāns



Daugavpils novada atklātais 
čempionāts 

64 lauciņu dambretē

Jauniešu konkurencē no 

Sventes pagasta 

2. vietu izcīnīja Ričards 

Petaško ar 4,5 punktiem, 

3. vietu Valentīns Meinarts ar 4 

punktiem



Pagasta čempionāts novusā 
pāru komandām

Rezultāti:

Bērni

1- Dmitrijs Kostandovs Andris Krauklis

2- Renāts Klaucāns Ilmārs Klaucāns

3- Armands Rokjāns Kristers Rokjāns

Sievietes

1- Ināra Kurilova Kristīne Mateisāne

2- Marina Sokolova Valērija Sokolova

3- Oksana Mukāne Oksana Petaško

Vīrieši

1- Tadeušs Turonoks Vladimirs 

Sidorovs

2- Mihails Meinerts Raimonds Mukāns

3- Viktors Klaucāns Leons Klaucāns



Sadarbība ar 
nevalstisko sektoru

Sventes pagasta pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar tādām nevalstiskajām
organizācijām kā:

 Latvijas sarkanā krusta Daugavpils-Ilūkstes komiteja;

 Daugavpils un Ilūkstes novadu invalīdu biedrība;

 Biedrība «Daugavas savienība»;

 Sventes jauniešu biedrība «Smile for life»;

 Biedrība «Sventes pērle»

 Sventes Romu katoļu draudze,

kā arī ar citām nevalstiskajām organizācijām, kuras griežas Sventes pagasta
pārvaldē ar saviem piedāvājumiem un priekšlikumiem.



Reģiona, novada, pagasta 
apbalvojumi 2018.gadā

Daugavpils novada jaunatnes 
gada noslēguma pasākums

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



Daugavpils novada Pateicības 
raksts  un pagasta pārvaldes  

pateicības par vēlmi aktīvi 
darboties par prieku sev un 

citiem  tika pasniegts interešu 
grupas  “Sventes pērlītes”  

dalībniecēm:
Helēnai Pilacei, Sabīnei 

Strazdiņai, Nadeždai 
Fjodorovai, Ņinai Eisānei, Olgai 
Timšānei, Janīnai Ignatovičai, 

Anastasijai Gernatei, Vilhelmīnai
Patrinai, Raisai Strodei, 

Afanasijai Švedovai, 
Veronikai Meinartei



Daugavpils novada sporta 
laureāts 2018

Nominācijā “Gada sportists”

balva tika piešķirta  Dmitrijam 

Meinertam

Balva  “Par mūža ieguldījumu  

sportā” un pateicība kā 

Daugavpils novada galvenajam 

tiesnesim  tika pasniegta  

Daugavpils novada Sporta 

skolas vieglatlētikas trenerim 

Jānim Petrovskim.





Daugavpils novada 
zemnieku un uzņēmēju 
godināšanas pasākumā 

pateicās visiem 
lauksaimniekiem un 
uzņēmējiem, kuri ir 

piedalījušies un ieguvuši 
balvas dažādos konkursos:

Piemiņas dāvanas tika pasniegtas z/s 
Stārķi» īpašniekam  Robertam 
Jonānam, z/s «Debesskalni» 

īpašniekam Aināram Jonānam, SIA 
«Eko paipalas», SIA «Jaunsventes

muiža», z/s «Gaismiņas»īpašniekam
Žanim Kuklim, Pavelam Smirnovam, 

Leontīnai Barkovskai, p/s «Saltanata» 
īpašniecei Gaļinai Turinai, SIA “H&H” 

(īp. Inga Čazova)., SIA «Eka
paipalas», SIA «Jansventes muiža».



Novada skolotāji sveikti 
profesionālajos svētkos

Atzīmēti  Sventes vidusskolas 

skolotāji:                                                

Olga Ivanova, Inese Ivdra, 

Ināra Kurilova, Alla Grīnfelde,               

Aina Sukāne, Svetlana 

Drugoveiko, Rozālija  

Almakajeva, Biruta Ondzule, 

Natālija Mileviča





Daugavpils novada atzinības 
raksts pasniegts Ivetas un 

Alda  Rokjānu ģimenei



un Daugavpils novada Sporta 
skolas vieglatlētikas trenerim 

Jānim Petrovskim



Galvenie uzdevumi 
un plāni 2019.gadā

2019.gadā strādāt tā, lai varētu nodrošināt visu autonomo funkciju izpildi; lai
Sventes pagasta iedzīvotājiem, uzņēmējiem, zemes un ēku īpašniekiem un
nomniekiem, kā arī visiem pārējiem (ciemiņiem, iebraucējiem,
garāmbraucējiem) būtu pieejami tiem nepieciešamie pakalpojumi, lai būtu
sakārtota vide un infrastruktūra.

• Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta
«Sports for Social Inclusion of Atrisk Tcenagers» ietvaros Sventes ciemā
tiks uzstādīti 9 āra trenažieri.

• Liels darbs būs jāiegulda Jaunsventes parka un Sventes ezera
pludmales uzturēšanai. Sventes ciema parkā jāatjauno degradētie
stādījumi, jāizvieto piekļuve parka teritorijā esošajam gājēju celiņam, bet
Sventes ezera publiskajā pludmalē jāpilnveido lietus ūdeņu novadīšanas
sistēma.

• «Lauksaimnieciskās pārstrādes un ražošanas zonas publiskās
infrastruktūras izveide Daugavpils novada pašvaldības teritorijā,
degradēto rūpniecisko teritoriju revitalizācija ar zemes gabalu Sventes
pagasta teritorijā 1,32 ha platībā». Šī projekta realizācija sāksies
2019.gadā.



Iesaistīties finanšu resursu piesaistei projekta «Sventes vidusskolas teritorijas

labiekārtošanas, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve» realizācijai;

Turpināt Sventes ciema centra dīķa teritorijas labiekārtošanu, uzstādīt vēl siliņus,

izveidot pastaigu celiņus un veikt krūmu stādīšanu.

Nepieciešams nodrošināt Sventes Tautas nama energoefektivitāti, nosiltinot

ārsienas un sakārtojot apkures sistēmu.


