Par paveikto Sventes pagastā 2020.gadā
2020. gadā, Sventē

Sventes pagasta iedzīvotāju skaits

Sventes pagasta demogrāfiskie rādītāji

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
2020.gada beigās bezdarbnieku skaits 55 cilvēki

•

Bezdarba cēlonis ir ne tikai darba vietu trūkums, bet arī nepieciešamās
kvalifikācijas, iemaņu un motivācijas trūkums.

•

Sadarbībā ar NVA 2020.gadā aktīvā nodarbinātības pasākumā «Algotie
pagaidu sabiedriskie darbi» piedalījās 19 bezdarbnieki, veicinot Sventes
pagasta teritorijas labiekārtošanu.

Bezdarbnieku skaits Sventes pagastā
2017.-2020.gadu salīdzinājumā

2020.GADA BUDŽETA IEŅĒMUMI
2020.gadā Sventes pagasta pārvaldes budžeta plānotie ieņēmumi tika izpildīti EUR
1063464 apmērā (94,97% no plānotā), nodrošinot pašvaldības funkciju realizēšanu
un budžeta iestāžu uzturēšanu

2020.GADA BUDŽETA IZDEVUMI
2020.gadā Sventes pagasta pārvaldes budžeta izdevumi tika izlietoti EUR 1041568 apmērā
(89,34%) no plānotā

Sventes pagasta pārvaldes budžeta pēc funkciju klasifikācijas izdevumu
dinamika

2020.gada Sventes pagasta
debitoru parādi

ATTĪSTĪBA
2020.gada 09.janvārī Daugavpils novada Sventes pagasta «Puncuļos», tika nodota
ekspluatācijā pārtikas produktu ražošanas teritorija 1.3202 ha platībā, kurā uzbūvēta
jauna ražošanas ēka un noliktava ar kopējo telpu platību 933,30 m2, kā arī teritorijā ir
izveidota visa nepieciešama infrastruktūra. Minētā ražošanas teritorija izveidota,
realizējot 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām»,
trešās atlases kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales
plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās».

2020.gada jūlijā sākās būvdarbi projekta «Centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
atjaunošana un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Sventes pagastā Daugavpils
novadā». Projekta mērķis ir pārbūvēt tehniski un fiziski novecojušas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, uzstādot jaunas mūsdienīgas bioloģiskā tipa attīrīšanas iekārtas,
kuras nodrošinās labvēlīgu ietekmi uz vidi. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 210000.
Viss projekts tiek finansēts no Daugavpils novada budžeta līdzekļiem.

2020.gadā tika sakārtoti piebraukšanas ceļi pie Sventes vidusskolas:
•

•

Jūlijā tika veikta Daugavpils ielas posma (1645 m2) vienlaidus labošana ar
asfaltbetonu, kas nodrošināja drošu piebraukšanu pie Sventes vidusskolas un
pie dzīvojamās mājas Alejas ielā 4;
Savukārt oktobrī turpinājām uzlabot piebraukšanu pie Sventes vidusskolas un
veicām vienlaidus labošanu ar asfaltbetonu Daugavpils ielas posmam 148m2
un Alejas šķērsielas 2 posmiem 362 m2.

2020.gadā ir veikta Sventes tautas nama ēkas tehniska apsekošana un tiek gatavota
apliecinājuma karte tā energoefektivitātes paaugstināšanai, paredzot ārsienu
siltināšanu, apkures sistēmas sakārtošanu un iekšējo kosmētisko remontu.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
Sventes pagasta teritorijā 2020.gadā aktīvi darbojās:
•18 zemnieku saimniecības, 32 VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, 9 SIA, 4
individuālie komersanti un biedrība «Sventes pērle».
•Šie uzņēmumi 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, piedāvā aktīvu
atpūtu, apsaimnieko Sventes ezeru.

2020.gads bija neparasts arī uzņēmējdarbībai. Tomēr neskatoties uz pandēmijas un
Covid-19 ierobežojumiem, uzņēmēji darbojās un, iespēju robežās, sniedza
pakalpojumus.
•

Turpina attīstīties SIA «EKA PAIPALAS», kura Daugavpils novada domes
izsludinātajā nomas tiesību izsolē, nosolīja pārtikas produktu ražošanas
teritoriju, kuru izmantos, lai paplašinātu savu saimniecisko darbību.

•

Prieks arī par jaunajiem lauksaimniekiem, Denisu Drozdovsku, Žani Kukuli,
Andri Jonānu, Aināru Jonānu, kuri pārmanto tēvu uzsākto darbību un turpina
apstrādāt zemi un kopt lopus. Viņi pērk tehniku, apgūst lielākas zemju platības,
attīsta un kopj fermas.

•

Gandarījums arī par jaunu uzņēmēju ienākšanu un jau aizmirstās
lauksaimniecības jomas Sventē atdzīvināšanu. Pateicoties SIA «Sēlija» un tās
īpašniekam Jānim Linkevičam, bijušo siltumnīcu vietā atkal parādās dārzeņiem
un puķēm domātas segtās platības.

•

2020.gada situācijā, kad nevar aizbraukt uz ārzemēm, cilvēki sāka baudīt un
iepazīt savas zemes, Latvijas, skaistumu un nezināmās vietas. Līdz ar to, arī
mūsu pusē bija intensīva tūristu plūsma vasarā. Par populārajiem objektiem
kļuva nesen izveidotās pastaigu takas Jaunsventes parkā un pie Sventes ezera.
Tūristi aktīvi apmeklēja atpūtas mītnes pie Sventes ezera – «Sventes Rasa»,
«Pakrasti», «Ezermala» u.c.

•

Jau divus gadus Daugavpils novada dome rīko konkursu par granta piešķiršanu
jauno uzņēmēju projektiem. Abos konkursos pašvaldības atbalstu guva Viktors
Petaško. Viņš no ekstrudēta putupolisterola ražo dekoratīvas fasādes paneļus,
ka arī dažādus rotājumus, svētku dekorus un galda spēles, darbojoties kā
pašnodarbināta persona.

MĀJOKĻU UN NEAPDZĪVOTO TELPU APSAIMNIEKOŠANA
Daugavpils novada pašvaldībai īpašumā un Sventes pagasta pārvaldes bilancē atrodas:
•

•

3 dzīvojamās mājas (visas ir Zemesgrāmatā) un 12 dzīvokļi (visi ir
Zemesgrāmatā). 2020.gadā turpinājām strādāt ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem jautājumā par īpašuma tiesību sakārtošanu, dzīvojamo māju
apsaimniekošanu, teritoriju uzturēšanu un sakopšanu.
Neapdzīvotās 10 būves un 1 telpa (visi ir Zemesgrāmatā). Tās visas tiek
uzturētas un apsaimniekotas. Pēc nepieciešamības tiek veikti kārtējie remonti
(2020.gadā tika veikts Sventes ciema pirts telpu remonts).

Teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana
Ar Sventes pagasta teritorijas apsaimniekošanu un labiekārtošanu nodarbojas Sventes
pagasta komunālais dienests:
•

Pastāvīgi seko pagasta ceļu stāvoklim. Pakalpojumi ceļu uzturēšanai netiek
pirkti. Visus darbus: greiderēšana, ceļmalu pļaušana, piebēršana, tīrīšana,
kaisīšana, krūmu ciršana, caurteku un grāvju tīrīšana, veic sava tehnika un
darbinieki.

Sventes pagasta teritorijā ir:
•

12 ielas 4,077 km garumā;

•

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

•

5 B grupas ceļi 6,84 km;

•

8 C grupas ceļi 8,92 km.

Kopējais ielu un ceļu garums ir 68,437 km.
2020.gadā pēc autoceļa A14 remonta, apļa kustības izveidošanas un gājēju celiņa
ierīkošanas, šo celiņu uztur pagasta darbinieki.

•

Veicot darbus Sventes ciema labiekārtošanā, tiek pļauts 6,39 ha zāliena, tiek sekots,
lai būtu sakārtoti visi esošie apstādījumi un puķu dobes, gājēju celiņi, kāpnes un trepes
Sventes ciemā;

•

Daudz pūļu prasa Sventes ezera publiskās pludmales un Jaunsventes muižas parka
apsaimniekošana. Parkā tiek uzturēti gājēju celiņu un pastaigu laipas, tiek veikti jaunu
augu stādījumi. Tiek sekots publiskās pludmales un pastaigu laipu kārtībai.

Labiekārtota dīķa apkārtne, pabeigta celiņa izbūve, izgatavoti jauni soli

Nozāģēti avarējoši koki

Atjaunots gājēju celiņš pie mājas Alejas ielā 4

Nomainīta siltumtrase dzīvojamai mājai Parka ielā 1

Iestādītas eglītes dzīvžoga izveidošanai katlu mājas teritorijas
ierobežošanai

Nožogojuma ap artēzisko urbumu atjaunošana

Uzstādīts basketbola grozs

•

•

Pagasta teritorijā ir 5 kapsētas ar kopējo platību 6,3 ha, divas Pirmā
pasaules kara krievu karavīru un 1 Otrā pasaules kara kritušo karavīru
apbedījumu vietas. Visas kapsētas un apbedījumā vietas tiek pienācīgi
apsaimniekotas.
2020.gada augustā piedalījāmies Pirmā pasaules karā kritušo 246
karavīru mirstīgo atlieku, kuras tika atrastas pagasta teritorijā,
pārbedīšanā Bundišķu apbedījuma vietā.

•

Sventes pagasta pārvalde saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu
organizē atkritumu apsaimniekošanu pagasta teritorijā.

•

Pamatojoties uz 2018.gada veikto iepirkumu, atkritumu izvešanu Sventes
pagasta teritorijā veic AS «Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums», kuram ir noslēgti ap 200 līgumi ar fiziskam personām ap 15 ar
juridiskām;

•

Sventes ciemā ir uzstādīti konteineri gan sadzīves atkritumiem, gan dalītai
šķirošanai. Diemžēl, ne visi atkritumu radītāji apzinīgi šķiro atkritumus un liela
daļa atkritumu, kas nomāti šķirošanai, nonāk sadzīves atkritumu konteineros,
palielinot to daudzumu un maksu par atkritumu izvešanu, jo maksa par
šķirotiem atkritumiem netiek ņemta.

•

Sventes pagasta pārvalde pastāvīgi veic izskaidrojošu darbu, lai sakārtotu
atkritumu apsaimniekošanu pagasta teritorijā, jo vēl ir neapzinīgi atkritumu
radītāji, kuri nesadarbojas ar uzņēmumu, bet apglabā atkritumus paši, ar ko
rada nesankcionētas izgāztuves šiem mērķiem neparedzētās vietās.

IZGLĪTĪBA

Sventes vidusskola īsteno 6 izglītības programmas:
IP nosaukums

IP kods Licences (Nr.)

Vispārējās pirmsskolas izglītības
programma

01011111

Pamatizglītības programma

21011111

Izglītojamo
skaits

Nr. V-5575
Nr. V-4016

Speciālā pamatizglītības programma
Nr. V-6609
21015611
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības
21015811 Nr. V_786
traucējumiem
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
Nr. V-536
31011011
virziena programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
Nr. V-537
31011013
virziena programma
2020. gada maijā un oktobrī notika izglītības iestādes un izglītības programmu
akreditācija. Iestāde un programmas tika novērtētas ar vērtējumu “Labi” un
akreditētas uz 6 gadiem, līdz 2026. gada 4. novembrim.

16
59
2
1
32
61

Skolēnu papildnodarbības

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

63 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;

•

4 skolotājiem piešķirta 3. pakāpe (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.

25-29 gadi
1
1

35-39 gadi
4

5

3

40-44 gadi
45-49 gadi

4
3

5

50-54 gadi
55-59 gadi
60-64 gadi
Vecāki par 64

Materiālā bāze
Mācību un audzināšanas procesam skolā nodrošināti teicami apstākļi:
2020. gadā, pateicoties DND piešķirtajam finansējumam, skolā tika nomainīti 15
stacionārie datori, iegādāti 5 portatīvie datori, divi 3D printeri, viens robotu
komplekts, viņš interaktīvais ekrāns.
Attālinātā mācību procesa nodrošināšanai pavasarī skola saņēma 4 planšetes un 5
mobilos tālruņus, decembrī no IZM tika saņemti 13 portatīvie datori.
•

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 2020.gadā
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Daugavpils novadā

Vidēji

Valstī

Sasniegumi
OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS
Skola kopvērtējumā ieņēma 3. vietu novadā par sasniegumiem priekšmetu olimpiādēs
un ZPD rakstīšanā.
2019./2020. mācību gadā:
•
17 skolēni piedalījās Daugavpils novada priekšmetu
rakstīšanā;

olimpiādēs un ZPD

•
Tika izcīnītas 9 godalgotas vietas. 10 skolēni saņēma DND naudas balvas uz
kopējo summu 390 EUR;
•

Skola ieņēma 3.vietu novadā par sasniegumiem konkursos.

Ar Daugavpils novada domes diplomiem un naudas balvām par sasniegumiem
olimpiādēs un ZPD rakstīšanā tika apbalvoti:

•

Oskars Saveļjevs – 1. vieta matemātikā

•

Samanta Saveļjeva – 2. vieta pētnieciskajā darbā

•

Anastasija Ivanova – 2. vieta krievu valodā

•

Tatjana Meinarte – 2.vieta krievu valodā, 3. vieta vēsturē

•

Aina Zubrova – 2. vieta krievu valodā

•

Evelīna Kostjukeviča – 3. vieta krievu valodā

•

Jeļena Rurāne – 3. vieta krievu valodā

•

Nikole Gulbinska – 3. vieta konkursā “Tev ir ideja? Tad parādi to citiem!”

•

Valērija Sokolova – atzinība krievu valodā

•

Kristers Rokjāns – atzinība matemātikā

Olimpiāžu laureāti

Daugavpils novada apbalvojumi
Daugavpils novada pašvaldības rīkotajos konkursos ir Sventes
vidusskolas skolēni un pedagogi
Pasākumā “Goda diena” tika sumināti Sventes vidusskolas labākie skolēni SAMANTA
SAVEĻJEVA un AINA ZUBROVA

Konkursā “Gada pedagogs” par uzvarētāju kļuva ILONA ANAŅKO-BĀRTULE
nominācijā “Par veiksmīgāko debiju pedagoga darbā”.
Konkursā “Lieliskākais pedagogs” par uzvarētāju tika atzīta AIJA SAVEĻJEVA.

Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā DND Atzinības rakstu saņēma
BIRUTA ONDZULE un ALEKSANDRS SIBIRCEVS

PROJEKTI
2020.gadā skola piedalījās trijos projektos:
•

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

•

Valsts budžeta finansējuma programmā “Latvijas skolas soma”

•

ESF projektos „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS).

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA
Sventes pagasta Sociālā dienesta uzskaitē ir mazaizsargātās riska grupas:
•

Personas ar īpašām vajadzībām – 62, t.sk. 4 bērni

•

Politiski represētās personas – 3

•

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki – 5

•

Afganistānas kara veterāni – 3

•

Daudzbērnu ģimenes – 10

•

Pensionāri – 83

•

Bezdarbnieki – 55

•

2020.gadā trūcīgo iedzīvotāju statuss tika piešķirts 44 ģimenēm un personām;

•

Maznodrošināto iedzīvotāju statuss tika piešķirts 21 ģimenei;

•

1 Sventes pagasta iedzīvotājs saņem pansijas «Avotiņi» sociālās aprūpes
pakalpojumus;

•

Valsts finansēto asistenta pakalpojumu Sventes pagastā 2019.gadā saņēma 6
pagasta iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām;

•

Organizētas 3 donoru dienas, kurās piedalījās 73 donori;

•

Tika apsveikti 21 jubilāri, 17 - 80-gadīgie un 4 - 90-gadīgie.

Atbalsta komplektus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, tika
izsniegti :
•

683 pārtikas komplekti

•

358 higiēnas komplekti

•

13 skolas komplekti

•

14 pārtikas komplekti maziem bērniem

•

5 higiēnas komplekti maziem bērniem

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
•

Sociālās palīdzības budžets sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem
2020.gadā sastādīja EUR 19384,42.

•

Tabulā parādīts sociālā budžeta izlietojums galvenajos sociālās palīdzības
veidos.

Sociālo pabalstu izmaksas Sventes pagastā
2017.-2020.gadu salīdzinājumā (EUR)

Dekupāžas meistarklase senioriem

Sventes pagasta seniori un interešu grupas ”Pērlītes” dalībnieces
piedalījās ekskursijā pa Augšdaugavu. Ekskursijas galvenais mērķis bija
Krāslavas apmeklēšana.

Ekskursijas laikā arī tika apmeklēts ar leģendām apvīts Karņicku kalns un
dabas parks “Stalkers”

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.

2020.gadā tika veiktas:

Aktīvās vizītes uz mājām
Izsaukumi pie pieaugušajiem
Paliatīvā aprūpe pieaugušajiem
Ambulatorā pieņemšana pieaugušajiem
Mājas aprūpe pieaugušajiem un bērniem
Mājas aprūpe no 0 - 17 g.v.

303
116
324
5005
450
42

Bērnu līdz 1 g.v. apskate
Neatliekamā palīdzība
Donoru kustība
Pieņemšana ar ģimenes ārstu
Pieņemšana ar bērnu ārstu
Analīzes ( ņemtas FVP)

4
13
112
325
26
49

SVENTES PAGASTA BIBLIOTĒKA
•

Sventes pagasta bibliotēkā 2020. gadā lasītāju skaits ir 157 (t. sk. 55 bērni līdz
18 gadiem), izsniegamo grāmatu kopskaits – 2801, apmeklējumu skaits –
1873.

•

2020. gadā bibliotēkas fonds papildinājies ar 650 vienībām, no tām 198
grāmatas (par kopsummu EUR 941,00) un 452 periodiskie izdevumi (par
kopsummu EUR 577,00).

•

Gada laikā bibliotēkā, veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2020, kurā piedalās 23 lasītāji.

Fotogrāfijas dienai veltīts pasākums “Mirklis”

Radošā darbnīca “Laukiem būt!”

Dzejas dienām veltīts pasākums

Dzeja bērnu izpildījumā Sventes bibliotēkā

Radošā darbnīca «Katram savu auseklīti!»

SPORTS
Sventes pagasta komandu pārstāvēja 7 dalībnieki. Visos 10 sporta veidos tika uzrādīti labi
rezultāti, jo vissliktākā vieta bija 8. 1.vieta bija bumbiņu mešanā mērķī, 2.vieta – komandu
stafetē un 3.vieta – cilindru pārnešanā. Ļoti saliedēti un vienmērīgi startējot kopvērtējumā
Sventes pagasta komanda ierindojās 2.vietā.

DARBS AR JAUNATNI
Medumu jaunieši pasākuma tēmu izvēlējasVelna duci, kas bija apvīta ar
mistiku un maģiju. Par šī vakara galvenajiem varoņiem kļuva velniņi. Arī
Sventes pagasta jaunieši bija sagatavojuši savu priekšnesumu.

Sadraudzības pasākumā
“Happy Valentine`s day” Dubnā

Ziemas sporta spēlēs Špoģos

Aktīvās atpūtas pasākumā «Piedzīvojumu taka»

KULTŪRA

Organizē Valsts svētku, piemiņas dienu, gadskārtu pasākumus,
dažādus sarīkojumus, koncertus, izstādes un izklaides vakarus.

Sventes Tautas namā darbojās:
Interešu grupa «Sventes pērlītes»;
Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani» .

VPDK «EZERZVANI» Daugavpils novada stāsta videofilmas uzņemšanā Sventes muižas
dārzā

Medumu pagasta svētkos
20.09.2020.

Biķernieku pagasta svētkos

2020. gads iezīmējās ar lielām pārmaiņām Latvijā un visā pasaulē. Covid-19 pandēmija
ietekmēja kultūras dzīvi arī Sventē. No visiem paredzētajiem pasākumiem daļēji varēja
notikt tikai 8.
Pirms pandēmijas sporta un deju dienā “Ziemas prieki 2020” piedalījās vairāk kā 250
novada dejotāji. Sporta aktivitāšu galvenais tiesnesis A.Rokjāns bija sarūpējis
daudzveidīgas aktivitātes, kuras noritēja Sventes vidusskolas sporta zālē. Pēc
kopmēģinājuma skatītāji varēja baudīt tautas dejas mākslu pasākuma noslēguma
koncertā. Pēc koncerta pasākuma dalībnieki pulcējās Sventes Tautas namā, kur tika
sveikti sporta veidu uzvarētāji.
Atzīmējām latviešu gadskārtas svētkus- Meteņus.
Septembrī tika nosvinēti Sventes pagasta svētki. Bērni varēja izlēkāties piepūšamajās
atrakcijās un atpūtas brīžos darboties radošajās darbnīcās. Pieaugušie varēja apskatīt
interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieču sagatavotu radošo darbu izstādi.
Ikvienam bija iespēja nobaudīt svētku mielastu “Biezpiena deserts”, kas tika pasniegts
slēgtos vienreizējos traukos, un tēju. Svētku sajūtu radīt palīdzēja arī koncerta
ciemiņi: Daugavpils novada KC “Vārpa” deju ansamblis “Līksme” un folkloras
dziesmu un deju kopa “Svātra”. Svētku ietvaros tika godināti Sventes pagasta
lauksaimnieki – lopkopji.
30.oktobrī Sventes Tautas namā tika lasīta dzeja, rudenīga un sirsnīga. Lasījumu
starplaikos nostalģisku noskaņojumu radīja saksofonists Jevgenijs Hairulins.
Latvijas proklamēšanas
svētki šogad noritēja pavisam citādi: 18.novembra
pēcpusdienā Sventes pagasta iedzīvotāji un ciemiņi iededza savu sveces liesmiņu
iepretim Sventes Tautas namam, kur mūzikas, gaismas un apsveikumu vārdu radītā
atmosfēra radīja gara pacēlumu un svētku sajūtu.
Gaidot Ziemassvētkus darbdienu rītos, no plkst. 7.00 līdz 8.00, un pēcpusdienās, no
plkst. 16.00 līdz 17.00, iepretim Tautas namam tika atskaņotas Ziemassvētku
melodijas – tas uzmundrināja un radīja svētku sajūtu iedzīvotājiem ejot uz un no darba.
Ziemassvētku vecīša sarūpētās dāvanas varēja saņemt pie izpušķotās egles iepretim
Sventes Tautas namam.
Šogad interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieces čakli strādāja mājās. Sakarā ar
situāciju valstī dalībnieces iesūtīja savu darbu fotogrāfijas, kuras tika ievietotas
Sventes pagasta mājas lapā.
Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani” uzstājās
20.septembrī Medumu pagasta svētkos, 26.septembrī Biķernieku pagasta svētkos.

«Ziemas prieki – 2020»

Sventes pagasta komanda

Sporta aktivitātes

Svētku koncerts

Sporta veidu uzvarētāju sveikšana

Meteņi

Labirinti tika izgatavoti visām vecuma grupām

Salmu lelles dedzināšana

Pankūkas ar tēju saņēma visi dalībnieki

Sventes pagasta svētki «Laukiem būt!»

Radošās darbnīcas

Interešu grupas «Sventes pērlītes» radošo darbu izstāde

Dzied un dejo folkloras dziesmu un deju kopa «Svātra»

Dejo Daugavpils novada kultūras centra «Vārpa» deju ansamblis
«Līksme»

Koncerta laikā tika godināti
Sventes pagasta lopkopji

Dzejas dienām veltīts pasākums «Pie tējas tases…»
Tika lasīta dzeja, rudenīga un sirsnīga.
Skatītāju atmiņas uzjundīja dzejoļi par aizgājušo bērnību, kopā izdziedāta
dziesma “Roditeļskij dom”

Lasījumu starplaikos nostalģisku noskaņojumu radīja saksofonists
Jevgenijs Hairulins.
Kopā ar skatītājiem izdziedātas “Lapas dzeltenas” un citas dziesmas

Sventes pagasta iedzīvotāji un ciemiņi tika aicināti iedegt savu sveces
liesmiņu iepretim Sventes Tautas namam,
sveicot ikvienu Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā

Mūzikas, gaismas un apsveikumu vārdu radītā atmosfēra
radīja gara pacēlumu un svētku sajūtu

Darbdienu rītos un pēcpusdienā iepretim Tautas namam tika atskaņotas
Ziemassvētku melodijas – tas uzmundrinājumam un svētku sajūtas
radīšanai, iedzīvotājiem ejot uz un no darba

Interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieces cītīgi strādājušas mājās,
gatavojušas Ziemassvētku dāvanas saviem mīļajiem, kā arī gatavojušās
Ziemassvētku izstādei Tautas namā. Šogad izstādi nevarēja apmeklēt
klātienē, tāpēc dalībnieces tika lūgtas atsūtīt savu darbu fotogrāfijas,
kuras varēja apskatīt pagasta mājas lapā.
Antoņinas Vasiļjevas pinumi.

Regīnas Daudzvārdes darbi

Savus adījumus un tamborējums apskatīt piedāvāja Brigita Puzāne

Anastasijas Gernates polimērmāla gleznas

Pirmsskolas vecuma bērni, ierodoties pa vienam vecāku
pavadībā, Ziemassvētku vecīša sarūpēto dāvanu varēja saņemt
pie izpušķotās egles iepretim Sventes Tautas namam

Ikviens arī varēja pārliecināties, vai spēj ikdienas steigu
pārvērst mierā un, pārdomās par nākamo gadu gremdējoties,
veltīt 100 sekundes mieram, lūkojoties brīnumainā smilšu pulkstenī

Ļauj lai svētkos prieks
Atmiņu kupenās bradā!
Uzticies brīnumam
Trauslam kā sniegs
Vienu vakaru gadā!

SADARBĪBA AR NEVALSTISKO SEKTORU
Sventes pagasta pārvalde veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām:
•

Latvijas sarkanā krusta Daugavpils-Ilūkstes komiteja: 4 reizes gadā tiek
organizētas «donoru dienas», kurās Sventes pagasta iedzīvotāji diezgan aktīvi
piedalās;

•

Daugavpils un Ilūkstes invalīdu biedrība «Ildra»: mūsu cilvēki ar īpašām
vajadzībām vienmēr piedalās biedrības rīkotajos pasākumos (Sporta svētki);

•

Sventes jauniešu biedrība «Smile for life»;

•

Biedrība «Sventes pērle» - biedrība, kura apsaimnieko Sventes ezeru, kontrolē
malu zvejniecību, nodarbojas ar zivju mazuļu ielaišanu, organizē licencēto
makšķerēšanu un zemūdens medības;

•

Sventes Romu katoļu draudze – 2020.gadā kopīgi sakām veidot ekspozīciju garīgās
kultūras mantojumu Sventes Romas katoļu draudzes plebānijā, saistībā ar Sventes
Romas katoļu baznīcas 220.gadadienu.

GALVENIE UZDEVUMI UN PLĀNI 2021.GADĀ
•

Turpināt un pabeigt projektu «Centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
atjaunošana un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Sventes pagastā
Daugavpils novadā», kura ietvaros būs sakārtota notekūdeņu attīrīšana un
novadīšana;

•

Turpināt meklēt iespējamos veidus finanšu resursu piesaistei projekta
«Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanas, sporta laukumu un bērnu
rotaļu laukuma pārbūve» realizācijai. Izvērtēt iespēju šo projektu sadalīt
sīkākās kārtās, lai varētu to veiksmīgi paveikt.

•

Sākt Sventes Tautas nama ēkas remontu tā energoefektivitātes
paaugstināšanai. Nosiltināt ārsienas, sakārtot apkures sistēmu, nomainīt logus
un durvis un veikt iekštelpu kosmētisko remontu.

•

Pilnveidot Jaunsventes parka un Sventes ezera krasta uzturēšanas un
apsaimniekošanas darbus un veidus. Izveidot pievilcīgu ieeju parkā viesiem no
pagastmājas puses. Uzstādīt informācijas stendus pie kokiem, krūmiem un
savdabīgiem augiem. Pagarināt ar elementiem veselības taku.

•

Paplašināt bērnu rotaļu laukumu Alejas laukumā, uzstādot jaunus elementus.

•

Alejas atpūtas laukumā veikt deju laukuma paplašināšanu, jauno solu
izgatavošanu un lapenes uzstādīšanu.

•

Uzlabot Sventes ciema dīķa teritoriju, uzliekot betona segumu gājēju celiņam,
pārveidot dažus stādījumus un pārkrāsot soliņus.

