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2017.gadā Sventes pagasta pārvaldē, tās
struktūrvienības un Sventes vidusskola
strādāja nodrošinot pašvaldības autonomo
funkciju izpildi un realizējot Daugavpils
novada domes noteikto politiku.



Sventes pagasta iedzīvotāju skaits



Sventes pagasta demogrāfiskie rādītāji
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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

■ 2017.gada beigās bezdarbnieku skaits 70 cilvēki.
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■ Bezdarba cēlonis ir ne tikai darba vietu
trūkums, bet arī nepieciešamās
kvalifikācijas, iemaņu un motivācijas
trūkums.

■ Sadarbībā ar NVA 2017.gadā aktīvā
nodarbinātības pasākumā «Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi» piedalījās 21
bezdarbnieks, veicinot Sventes pagasta
teritorijas labiekārtošanu.



Bezdarbnieku skaits Sventes pagastā 
2014.-2017.gadu salīdzinājumā
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2017.gadā Sventes pagasta pārvaldes budžeta plānotie ieņēmumi tika 
izpildīti EUR 913558 apmērā (98,94% no plānotā), nodrošinot 
pašvaldības funkciju realizēšanu un budžeta iestāžu uzturēšanu



2017.gadā Sventes pagasta pārvaldes budžeta izdevumi tika izlietoti 
EUR 918546 apmērā (96,57%) no plānotā



Sventes pagasta pārvaldes budžeta pēc funkciju 
klasifikācijas izdevumu dinamika



2017.gada Sventes pagasta 
debitoru parādi (EUR 62338,04)



Attīstība

Paveiktais un kapitālieguldījumi 2017.gadā

■ Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
ietvaros tika pārbūvēts pašvaldības ceļš «Grantiņi-Vanagi».



■ Turpinām līdzdarboties divās lielās Daugavpils novada
pašvaldības projektu idejās:

■ «Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastuktūras tīkla veidošana
antropogenās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū
«Augšzeme»» – iesaistot un sakārtojot Jaunsventes parku un Sventes
ezera publisko pludmali ar pieguļošo ceļu un izveidojot velomaršrutu ap
Sventes ezeru.

■ «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».



■ Tika veikta pašvaldības ceļa «Jāņi – Ceļmalnieki» 0,400 
km liela posma grants seguma uzbēršana.

■ Nomainīts Sventes komunālā dienesta kantora un ciema 
pirts jumts, izremontētas kantora telpas un iegādāti jauni 
skapīši ciema pirts ģērbtuvei.



Plāni uz 2017.gadu

– Līdzdarboties:
■ Projektu idejās «Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastuktūras

tīkla veidošana antropogenās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu
apvidū «Augšzeme»» un «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».

■ Realizēt atbalstītu projektu LEADER programmas atklātajā
konkursā «Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgspējīgu
dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves
standartu paaugstināšanai» – «Sventes ciema Atpūtas laukuma
pārkārtošana bērnu un jaunatnes atpūtas nodrošināšanai».



■ Iesaistīties finanšu resursu piesaistei projekta «Sventes
vidusskolas teritorijas labiekārtošanas, sporta laukumu un bērnu
rotaļu laukuma pārbuve» realizācijai;

■ Turpināt risināt Sventes ciema prioritāro problēmu situmtrases
rekonstrukciju;

■ Piesaistīt finanšu līdzekļus Sventes ciema centra dīķa tīrīšanai un
teritorijas labiekārtošanai.



Uzņēmējdarbības vide

Sventes pagasta teritorijā 2017.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  2017.gada 
septembrī ņēma dalību Daugavpils novada dienās



■ Konkursā «Saimnieks 2017» godalgu nominācijā
«Mājražotājs» saņēma «SIA H&H» (īp. Inga Čazova).

■ Nominācijā “Bioloģiskā saimniecība” balva tika pasniegta P/S
“Saulesstari” īpašniekam Pāvelam Smirnovam.

■ Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma SIA “Recens” (īp.
Jevģenijs Kartašovs) un Z/S “Priežumalas” (īp. Andris Jonāns).



Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Zemes un telpu iznomāšana

■ No pašvaldībai īpašumā un valdījumā esošās zemes 661,0 ha
platībā bija iznomāts 575,2 ha zemes 374 personām, no tiem
2017.gadā ar 23 personām bija noslēgti jauni zemes nomas līgumi
un ar 35 personām pārslēgti nomas līgumi sakarā ar nomas
pagarināšanu.

■ Tika iegūti ieņēmumi EUR 3235,04 apmērā.

■ 2017.gadā plānotie ieņēmumi salīdzinot ar 2016.gadu ir līdzvērtīgi,
tomēr parāds par zemes nomu sastāda EUR 957,24.

Sventes pagasta iznomātajās telpās strādāja:

■ Sventes vidusskolas ēdnīcas virtuve.



2017.gadā zemesgrāmatā tika nostiprinātas 17 vienības:

■ 11 – LIZ zemes vienības;

■ 6 – apbūvētas zemes vienības.



Nekustamā īpašuma atsavināšana

2017.gadā tika sagatavotas atsavināšanai un atsavinātas 11
zemes vienības:

■ «Gaiļi»

■ «Celmi»

■ «Kārkļi»

■ «Zelmeņi»

■ «Ratiņi»

■ Parka 1A

■ «39» Meža ciems

■ Ļesnoje «13»

■ Atpūta «124»

■ «Mārupītes»

■ Starpgabals un dzīvoklis Driksnišķu ciemā «Ozjornoje» 4.



Mājokļu apsaimniekošana

Daugavpils novada pašvaldībai īpašumā un Sventes pagasta
pārvaldes bilancē atrodas:

■ 7 dzīvojamās mājas (6 ir Zemesgrāmatā) un 13 dzīvokļi ( visi ir
Zemesgrāmatā).

2017.gadā turpinājās darbs ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem jautājumā par dzīvojamo māju tālāko
apsaimniekošanu un teritoriju uzturēšanu un sakopšanu.



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 3,47 km garumā;

■ 21 A grupas ceļš ar kopējo garumu 48,78 km;

■ 4 B grupas ceļi 4,39 km;

■ 8 C grupas ceļi 7,34 km.

Kopējais ielu un ceļu garums ir 63,98 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,
Daugavpils novada pašvaldības īpašumi Daugavpils ielā 25 un
«Lati»;

■ 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;



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

■ Viņi ir noslēguši 195 līgumus ar fiziskām personām un 13 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
Skola īsteno 5 izglītības programmas

IP nosaukums IP kods
Izglītojamo 

skaits

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 22

Pamatizglītības programma 21011111 73

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015611 1

Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena 

programma
31011011 30

Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena 

programma (neklātienes)
31011013 71



Skolēnu papildnodarbības

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

■ 80 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;

■ 21 pedagogi strādā pamatdarbā un 5 strādā
blakusdarbā;

■ Visi ar augstāko pedagoģisko izglītību;

■ 4 pedagogi vada Daugavpils novada MA;

■ 3 pedagogiem ir piešķirta 4. kvalitātes pakāpe, 17
skolotājiem – 3. pakāpe;

■ Skolā strādā 16 citi darbinieki uz 11,25 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 3 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 ir gaiši  un atbilstoši aprīkoti



Centralizēto eksāmenu rezultāti
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Sasniegumi OLIMPIĀDĒS UN 
KONKURSOS

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

2016./2017. mācību gadā:

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

■2 izglītojamie piedalījās valsts posmā Rīgā;

■Trešo 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:

■ Aleksandrs Malnačs – atzinība fizikā 

■ Angelīna Minkeviča – 2. vieta vizuālajā mākslā

■ Maksims Kravals – 3. vieta krievu valodā

■ Oskars Saveļjevs – 3. vieta sākumskolas konkursā

■ Samanta Saveļjeva – 1. vieta pētījumu darbu konkursā

■ Tatjana meinarte – 1. vieta krievu valodā

■ Valentīns meinerts – 1. vieta pētījumu darbu konkursā

■ Viktorija Ivanova – 2. vieta vizuālajā mākslā



Olimpiāžu laureāti



Interešu izglītība
Skola piedāvā šādas interešu izglītības programmas:

Nosaukums Klases

Koris 1.- 4.

Koris 5.- 9.

Popgrupa „Presto” 6.-8.

Instrumentālais ansamblis 7.- 8.

Sporta pulciņš „Rūķīši” 2.- 5.

Sporta spēļu pulciņš „Lidojošā bumba” 6.- 11.

Skatuves runas pulciņš 7.-12.

Franču valodas pulciņš 5.- 12.

Vizuālās mākslas pulciņš „Galerija” 5.- 10.



Sasniegumi konkursos un sacensībās

■ Pirmās vietas novadā konkursos: «Krāsainā Latvija»; «Lidice
2017»; «My village».

■ 1.vieta novadā un 1. pakāpes diploms Latgales reģionā popgrupu
konkursā.

■ 2.un3.pakāpes novada vides izglītības eksperimentu konkursā
”Lūk tā!”;

■ Vairākas 2. vietas konkursā «Toņi un pustoņi» Latgalē;

■ 1.vietas novada sacensībās: volejbolā jauniešiem un meitenēm;
krosa stafetēs; 4-cīņā «Draudzība»; florbolā zēniem.

■ Vairāki skolēni startē Daugavpils novada izlases sastāvā
vieglatlētikā;

■ Dmitrijs Meiterts ir valsts izlases komandas dalībnieks volejbolā
vecumā līdz 20 gadiem.



Skolēni dzied un eksperimentē



Gada skolēns

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

■ Tiek apbalvoti 
arī centīgākie 
skolēni ar 
skolas 
piešķirtajām 
balvām.



Labākais sportists

■ Gada 
beigās 
skola no 
sava 
budžeta 
un 
sponsoru 
līdzekļiem 
apbalvo 
labākos 
sportistus



Sporta laureāts 2017

■ Nominācijā 
«Labākā skola 
sporta darba 
organizācijā» skola 
izcīnīja 2. vietu.



Novada pasākumi
2017. gadā uz skolas bāzes notika vairāki 

pasākumi

■ Notika 7 priekšmetu olimpiādes;

■ Tautas deju kolektīvu sporta un deju diena «Ziemas 
prieki – 2017»;

■ Republikas kausa izcīņa svara bumbu celšanā;

■ Skolotāju sporta un atpūtas svētki;

■ 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 – 51, t.sk. bērni;

■ Politiski represētās personas – 5;

■ Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki – 5;

■ Afganistānas kara veterāni – 3;

■ Daudzbērnu ģimenes – 10;

■ Pensionāri – 102;

■ Bezdarbnieki – 78.



■ 2017.gadā trūcīgo iedzīvotāju statuss tiek piešķirts 50
ģimenēm un personām;

■ Maznodrošināto iedzīvotāju statuss tika piešķirts 1 ģimenei;

■ 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 8 bērni.

■ Valsts finansēto asistenta pakalpojumu Sventes pagastā
2017.gadā saņēma 4 pagasta iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām.



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

■ 698 pārtikas komplekti;

■ 93 higiēnas komplekti;

■ 16 skolas komplekti.

Informatīvajos papildpasākumos par iespējām saņemt atbalstu
ikdienas problēmu risināšanā un krīzes situācijās, par bērnu
drošību internetā, par drošības pasākumu ievērošanu atrodoties
brīvā dabā tika iesaistītas 8 personas.



Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

■ Sociālās palīdzības budžets sociālajiem pabalstiem un
pakalpojumiem 2017.gadā sastādīja EUR 19723,00.

■ Tabulā parādīts sociālā budžeta izlietojums galvenajos sociālās
palīdzības veidos.

Pakalpojuma 
nosaukums

Faktiskais līdzekļu 
izlietojums, EUR

Palīdzības saņēmēju 
skaits

Pabalsti izglītībai 550 25

Brīvpusdienas mācību 
iestādēs

1455,56 18

GMI 12410,78 23

Dzīvokļa pabalsts 2160 28

Kopā: 16576,34 94



Sociālo pabalstu izmaksas Sventes pagastā 
2014.-2017.gadu salīdzinājumā



Ar sociālā darbinieka līdzdalību tika organizētas senioru ekskursijas.  
2017. gadā tika apmeklētas Daugavpils invalīdu  biedrība, Naujenes muzejs un 

vecticībnieku sēta “Slutišķi”, Daugavpils dienas centrs “Saskarsme”, Raudas 
speciālā skola, Stelmuižas muzejs, Zarasi. 

Raudas speciālā skola



Stelmuižas muzejs



Tika organizēts brauciens uz Naujenes muzeju un 

vecticībnieku sētu “Slutišķi”



Interešu grupas «Sventes pērlītes» dalībnieces piedalījās Lielā 
Augšdaugavas musturdeķa veidošanā, iztamborējot  1200 

fragmentu



Interešu grupa ”Sventes pērlītes”  aktīvi turpina iepazīties ar citiem 

interešu centriem, piemēram, tādu ka Daugavpils dienas centrs 

“Saskarsme”





2017.gadā nodarbojās ar apsveikuma kartiņu izgatavošanu, salvetīšu 

veidošanu galda servēšanai, rokdarbu darināšanu, Jāņu zāļu vainagu 

pīšanu



Sventes pagasts tika pārstāvēts Daugavpils, Ilūkstes novadu un 
Daugavpils rajona invalīdu biedrības sporta svētkos cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām sacensībās.



15. jūnijā Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika 
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanas 
pasākums un piemiņas zīmju pasniegšana. Piemiņas zīmes saņēma 

sekojoši Sventes pagasta iedzīvotāji Jurijs Čuikins, Vaclavs 
Kosnikovskis, Ivans Marcinķevičs, Mihails Meinerts, Jurijs Daļeckis. 



Sventes pagasta bērni ar īpašām vajadzībām, bērni bāreņi un 
bērni no daudzbērnu ģimenēm piedalījās Daugavpils novada 

domes un Daugavpils novada Sociālā dienesta organizētā 
Jaungada pasākumā. Bērniem tika sniegta iespēja noskatīties 

Daugavpils teātrī izrādi “Multfilmu varoņi”



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, bet bērnus –ģimenes ārste Aleksandra
Lopuha.



2017.gadā tika veiktas:

Aktīvās vizītes uz mājām 469
Izsaukumi pie pieaugušajiem 121
Poliatīvā aprūpe pieaugušajiem 321
Ambulatorā pieņemšana pieaugušajiem 6296
Mājas aprūpe pieaugušajiem un bērniem 1051
Mājas aprūpe no 0   - 17 g.v. 191
Neatliekamā palīdzība 7
Donoru kustība 108
Pieņemšana ar ģimenes ārstu 403
Pieņemšana ar bērnu ārstu 58
Izsniegtas slimības lapas 62



Darbs ar jaunatni   

Viktors Petaško 
■ 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
27.01.2017.



Novada jauniešu ziemas sporta spēlēs



Mūsdienu deju festivālā «Snow dance 2017» 
17.02.2017.



Daugavpils novada jauniešu pasākums «Labā 
garastāvokļa vakars», kas bija veltīts 

mežonīgajiem rietumiem
31.03.2017.



Ciemiņu priekšnesumi



Konkursi pasākuma dalībniekiem





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

04.07.2017.



Talka Sudmaļu pilskalnā
30.08.2017.



Novada jauniešu salidojumā atpūtas bāzē 
«Višķezers»

05.-06.08.2017



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 15.01.2018. 
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”
29.01.2018.



KULTŪRA

Sventes Tautas nams  (vadītājs Viktors Petaško)



Organizē Valsts svētku, piemiņas dienu, gadskārtu ieražu 
pasākumus,  dažādus  sarīkojumus, 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

28.05.2017.



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

17.02.2017.



Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani»  
novada skatē
09.04.2017.



Pēc Daugavas krastu deju kolektīvu koncerta Nīcgalē
01.05.2017.



Ģimenes dienas pasākumā Taborē
18.05.2017. 



Skrudalienas pagasta ģimenes dienas koncertā 
28.05.2017. 



2017.gadā tika sagatavoti  un izvestie  pasākumi:

14.01.2017. Ziemas prieki 2017

26.02.2017. Meteņi

31.03.2017. «Labā garastāvokļa» vakars jauniešiem

16.04.2017. Lieldienu izrāde un sporta aktivitātes

11.03.2017. 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

12.10.2017. Atpūtas pasākums senioriem

16.11.2017. Koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 

15.12.2017 . 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»
14.01.2017.



Sventes pagasta komanda



Sventes «Ezerzvani» pirms uzstāšanās







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



Meteņi
26.02.2017.



Karuseļi tika izgatavoti visām vecuma grupām





Konfektes tika gan dalītas gan mestas gaisā



Skuju lelles dedzināšana



Pankūkas ar tēju saņēma visi dalībnieki



Atpūtas vakars
11.03.2017.



Uzstājas bijušie Sventes kluba ansambļa dalībnieki





Lieldienu pasākums
16.04.2017.





Sporta aktivitātes



Interešu grupas «Sventes pērlītes» darbu 
izstāde «Lieldienas gaidot»



Interešu grupas «Sventes pērlītes» darbi



Ģimenes svētki
13.05.2017.



Uzstājas «Saulstariņi» un Patrīcija Petaško



Bērnu vizināšana ķerrā



Pogu šūšana un bižu pīšana



Cienasts un apbalvošana



Piepūšamās atrakcijas



Līgo pasākums
23.06.2017.











Sventes pagasta svētki
09.09.2017.



Sporta aktivitāšu dalībnieki



Radošās darbnīcas



Izstādes



Veselīgs cienasts –burkānu pīrāgs ar zāļu tēju



Uzstājas Daugavpils Krievu kultūras centra kolektīvi 
«Slavjanka» un «Rusiči»  



Dejo Daugavpils Krievu kultūras centra 
deju kolektīvs «Uzori»  



Senioru atpūtas pasākums
12.10.2017.



Izstāde «Rudens  veltes - veselībai»



«Sventes pērlītes» sagatavoja 
20 dažādus ievārījumus degustācijai



Dzied Ambeļu pagasta vokālais ansamblis 
«Romaška»



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



Konkursi





Pateicība čaklajām «Sventes pērlītēm»



Daugavpils deju studijas «Juventa» teatralizēts 
uzvedums «Austrumu fantāzija»

15.12.2017.



Uzstājas deju studijas «Juventa» dalībnieces



Veltas Loces gleznu izstāde 
«Vienatnē ar rudeni»



Adventes vainagu un Ziemassvētku 
rotājumu izstāde



Pagasta egles iedegšana
15.12.2017.



Eglīte pirmskolas vecuma bērniem
26.12.2017.







2017.gada pavadīšana
31.12.2017.



Dejo lielie rūķi



Salatētis ienes jautrību skatītājos



Sventes pagasta bibliotēka 
Vadītāja Inesa Anaņko

■ Sventes pagasta bibliotēkā 2017. gadā lasītāju skaits ir 215 (to
skaitā 87 bērni līdz 18 gadiem), izsniegumu skaits – 8474,
apmeklējumu skaits – 2763.

■ 2017.gadā bibliotēkas fonds papildinājies ar 564 vienībām, no tām
223 grāmatas (par kopsummu EUR 1201,26) un 340 periodiskie
izdevumi (par kopsummu EUR 554,00).



Radošā darbnīca „Ieklausies kā runā sirds!” 



Radošā darbnīca „Sievietes, kas mīl un kuras mīl”



Radošā darbnīca „Lieldienu brīnumi”



Radošā darbnīca „Jāņi klāt, Jāņi klāt” 



Vasaras nodarbības „Zīmējam, līmējam, 
veidojam” 





Radošā darbnīca „Sanākam Miķelos!” 



Radošā darbnīca „Sveiciens Pasaules Skolotāju 
dienā!” 



Ziemassvētku pateicības vakars





SPORTS
Sporta pasākumu organizators R. Mukāns

■ 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.



2017.gada tika organizēti:

■ Sventes pagasta kausa izcīņa basketbolā un volejbolā;

■ Sventes pagasta kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē;

■ Daugavpils novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē;

■ Daugavpils novada komandu individuālā kausa izcīņa 64 lauciņu 
dambretē;

■ Sventes pagasta atklātais individuālais čempionāts 64 lauciņu 
dambretē;

■ Sventes pagasta kausa izcīņa pludmales volejbolā vasarā;

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

■ Sventes pagasta čempionāts novusā un šautriņu mešanā.



Sventes pagasta komandas piedalījās:

■ Kalupes pagasta kausa izcīņā futbolā 4.vieta;

■ Silenes pagasta kausa izcīņā futbolā 4.vieta;

■ Daugavpils čempionāts futbolā (11x11) – 6.vieta;

■ Daugavpils novada čempionātā futbolā (7x7) 1.līga 6.vieta;

■ Daugavpils novada čempionātā pludmales volejbolā 3.vieta;

■ Daugavpils novada sacensībās basketbolā 6.vieta;

■ Daugavpils novada sacensībās volejbolā 4.vieta;

■ Daugavpils pilsētas kausa izcīņā dambretē;

■ Daugavpils novada 2017.gada Starptautiskajā komandu izcīņā
dambretē 2.vieta;

■ Daugavpils novada pagastu 5.sporta spēlēs Višķos 9.vieta;

■ Daugavpils novada pašvaldības darbinieku 6.ziemas sporta spēlēs
1.vieta.



PASNIEGTAS BALVAS „DAUGAVPILS NOVADA SPORTA 
LAUREĀTS 2016”

Par novada labāko pagasta pārvaldi sporta darba 
organizācijā 2.vieta tika piešķirta Sventes pagastam

Balva “Novada labākais sportists” tika piešķirta Tadeušam 
Turonokam dambretē

Nominācijā “Par ieguldījumu Daugavpils novada 
sportā” balva tika pasniegta Sventes vidusskolas sporta skolotājai 

Allai Petrovskai



Par Latvijas čempioni vesera mešanā kļuva 
Regīna Aņisjko



Daugavpils krievu dambretes kausa izcīņas 
1.posms

Otro vietu ieņēma turnīra organizators Tadeušs Turonoks no Sventes 
(6,5 punkti) 



Pagastu komandu turnīrs volejbolā
1.vietu izcīnīja komanda “Sventes skola”



Daugavpils novada 9. tradicionālā komandu  
individuālā kausa izcīņa 64 lauciņu 

dambretē 



Ilūkstes novada atklātajā volejbola turnīrā 
Sventes pagasta komanda izcīnīja 1. vietu 



Sventes pagasta 64 lauciņu dambretes kauss 



Sventes pagasta
turnīrs pludmales volejbolā

18.06.2017. 



Sventes pagasta komanda
Daugavpils novada vasaras 5.sporta spēlēs

22.07.2017. 



64 lauciņu dambretes turnīrs, kas veltīts 
Daugavpils novada dienām

Vīriešu vidū pirmo vietu ieguva Tadeušs Turonoks no Sventes (6,0 punkti)
Sieviešu konkurencē 1.vietu ieguva Olga Juzupanova no Sventes

Starp junioriem 2.vietu izcīnīja Andris Krauklis no Sventes vidusskolas



Sventes pagasta atklātais individuālais čempionāts 
64 lauciņu dambretē 



64 lauciņu dambretes turnīrs Lietuvā
Tadeušs Turonoks no Sventes pagasta izcīnīja 5.5 punktus un 

attiecīgi turnīra tabulā ierindojās 14. un 16. vietā 



Daugavpils novada atklātais čempionāts 64 
lauciņu dambretē

Zelta godalgu un balvu izcīnīja Sventes pagasta komandas pārstāvis 
dambretes meistars Vitālijs Kravcovs

Dāmu konkurencē piemiņas kausu izcīnīja Lilija Bogdanova 



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 
2017.gadā

Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums

■ Pasniedzot balvu “Gada izrāviens”, tika sumināti tie pagasti,
kuru jauniešu komandas visaktīvāk piedalījās dažādos
pasākumos, apmācībās un sacensībās. Balva tika pasniegta arī
Sventes pagastam.



Pasniegtas piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekiem

■ Piemiņas zīmes saņēma sekojoši Daugavpils novada Sventes
pagasta iedzīvotāji –Jurijs Čuikins, Vaclavs Kosnikovskis, Ivans
Marcinķevičs, Mihails Meinerts, Jurijs Daļeckis.



Daugavpils novada sporta laureāts 2017

■ Par novada labāko pagasta pārvaldi sporta darba
organizācijā Sventes pagastam tika piešķirta 2.vieta;

■ Balva “Novada labākais sportists” tika piešķirta
Tadeušam Turonokam dambretē;

■ Nominācijā “Novada sportiskākā ģimene” apbalvota tika
Rokjānu ģimene;

■ Nominācijā “Par ieguldījumu Daugavpils novada
sportā” balva tika pasniegta Sventes vidusskolas sporta
skolotājai Allai Petrovskai.







Konkurss «Saimnieks 2017»

■ Godalgu nominācijā “Mājražotājs” saņēma SIA “H&H” (īp.
Inga Čazova). Viesu mājā “Rudzupuķes” Sventes pagastā tiek
piedāvāti gan viesu izmitināšanas pakalpojumi, gan turpat uz
vietas esošās maiznīcas produkcija – bezrauga maize un
cepumi.

■ Nominācijā “Bioloģiskā saimniecība” balva tika
pasniegta P/S “Saulesstari” īpašniekam Pāvelam Smirnovam.
Bioloģiskajā saimniecībā Sventes pagastā tiek turēti pāris
sivēni un 10 slaucamās govis, kuru piens tiek nodots AS
“Preiļu siers”. Saimniecības 26 hektāros tiek audzēti
graudaugi un kartupeļi, kā arī aprūpēts 5 hektāru plašs mežs.

■ Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma SIA
“Recens” (īp. Jevģenijs Kartašovs) un Z/S “Priežumalas” (īp.
Andris Jonāns).





Novada skolotāji sveikti profesionālajos svētkos

■ Ar apbalvojumiem sveica arī tos skolotājus, kuri šajā gadā svin
10,20,30 un 40 darba gadus. Vislielāko stāžu – 40 gadus – šogad
atzīmē Sventes vidusskolas sporta skolotāja Alla Petrovska;



Galvenie uzdevumi 2018.gadā

2018.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.

2018.gada darbi, pasākumi un notikumi būs veltīti Latvijas
simtgadei.


