
ATSKAITE PAR PAVEIKTO  2021.GADĀ.  

DARBS AR JAUNATNI.                                                        

(jaunatnes lietu speciālists Viktors Petaško) 

Augustā Naujenes pagasta Slutišķos notika Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums.               

Sventes un Naujenes pagastu jauniešiem apvienojoties, tika izveidota saliedēta un aktīva komanda. 

Jaunieši piedalījās laivu braucienā pa Daugavu no Krāslavas līdz Slutiškiem                                            

un kopvērtējumā tika izcīnīta godpilnā 3.vieta. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



KULTŪRA.   
 Sventes Tautas nams  (vadītājs Viktors Petaško) 

 Covid-19 pandēmija turpināja ietekmēt kultūras dzīvi.  Gandrīz visi plānoto pasākumu 

scenāriji tika pārstrādāti.  

Šogad Daugavpils novada deju kolektīvu sporta un deju diena “Ziemas prieki 2021” tika rīkota citā 

formātā. Konkurss norisinājās neklātienē jeb attālinātajā formātā. Tautas deju kolektīviem bija 

jāsagatavo veikto sporta aktivitāšu video un foto. No iesūtītiem materiāliem tika veidota 

videofilma ”Ziemas prieki – 2021”. Kompetenta žūrija iesūtītos materiālus izvērtēja, un uzvarētāji tika 

sumināti individuāli gada nogalē. 

Tika gatavoti uzdevumi pastaigu un uzdevumu takām brīvā dabā. 

  Sventes dīķa apkārtnē:                                                                                                                  

- Meteņos dienas garumā bērni varēja vizināties ar Sventes dīķa ledū ierīkotu ratu, 

nofotografēties  pie salmu lelles. Pēcpusdienā – nobaudīt latviešu mūzikas skaņas un mieloties ar 

konfektēm.                                                                                                                              

- Lieldienās varēja izkrāsot olas, salikt puzli, nofotografēties pie milzu olām, kā arī apskatīt Tautas 
nama foajē logos Lieldienu atklātņu izstādi. 

- Ģimenes dienā sagatavota uzdevumu taka “Pasakai pa pēdām”. Sventes centrā tika izvietoti pasaku 
tēlu zīmējumi, kuriem atbilstoši tika sagatavoti  jautājumi uz uzdevumi. Noslēgumā varēja izvilkt lielo 
lomu-saldumus.   

Jaunsventes parkā: 

- Līgo svētkos tika piedāvāti papardes zieda meklējumi, varēja atsvaidzināt savas zināšanas par Jāņu 
dienas tradīcijām; 

- vasaras nogalē  piedāvāti dažādi izzinoši uzdevumi “Mazajiem detektīviem”, atpūta pie ugunskura, 
mielošanās ar desiņām un saldumiem.  Bērni ar vecākiem bija apmierināti ar pasākumiem dabā. 

Tautas nama foajē: 

- Dzejas dienās mazie sventieši deklamēja savus vismīļākos dzejoļus, radošajā darbnīcā gatavoja 

tiem krāšņus un košus noformējumus no lapām un citām dabas veltēm.  

- Tika organizēta putuplasta griešanas darbnīca. Interesenti tika iepazīstināti ar griešanas 

pamatprincipiem un paši varēja no sagatavēm griezt visu ko vēlas. 

- Svinīgi pasniegtas Ziemassvētku vecīša sarūpētās dāvanas, ikviens arī varēja iedomāties 

vēlēšanos un  nosūtīt to pa sapņu pils kāpnītēm pie sapņu fejas, cerot, ka tas piepildīsies. Kā arī 

nofotografēties pie lielās sniegpārslas.  

 Pretī Tautas namam: 

- Gaismas raksti Latvijai.  Gaismas instalācija “Muižas vārti vēstures griežos”. Iededzām svecītes  
veidojot  gaismas rakstu mūsu Latvijai 103. dzimšanas dienā. 

- Gaidot Ziemassvētkus, darbdienu rītos un pēcpusdienās, tika atskaņotas Ziemassvētku melodijas. 
- Pagasta centrālās egles iedegšana.                                

   - Interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieces čakli strādāja mājās.  Tika sagatavotas 3 izstādes: 
“Lielā diena drīz būs klāt”, “Rudentiņš bagāts vīrs” un Ziemassvētku dekoru izstāde.  

   - Šogad apskatei bija pieejama arī mana , Viktora Petaško neparasta izstāde –  “Saktu saktas 
rotājās”.  Apmeklētāju uzmanībai tika piedāvātas vairāk nekā 100 lielformāta saktas.  Neparastais 
piedāvājums uzrunāja dažādas mērķgrupas – ciemiņi ieradās no tuviem un tālākiem novadiem, lai 
brīnītos, priecātos un baudītu mākslu tās neparastākajā izpausmē. Šī bija vislabāk apmeklētā 
izstāde pēdējo 20 gadu laikā.  



Daugavpils novada deju kolektīvu sporta un deju diena 
“Ziemas prieki 2021” 

 

 

Šogad konkurss norisinājās neklātienē jeb 
attālinātajā formātā. Tautas deju kolektīviem 

bija jāsagatavo veikto sporta aktivitāšu video un 
foto. No iesūtītiem materiāliem tika veidota 

videofilma ”Ziemas prieki – 2021”. 

Uzņemot video vai foto liecības, kolektīviem bija 
jāizpilda kopumā sešas ziemas aktivitātes: 
nobraucieni no kalna, sniega piku mešanu 

mērķī, jāizveido sniegavīrs, jāpilda 
uzdevumu ”egles mešana”, jāapdejo vai 
jāapdzied egle, kā arī jānofilmē vēlējumu 

dejotājiem 2021. gadā. 
 

 

 

 
 



 

Kompetenta žūrija iesūtītos materiālus izvērtēja, 
un uzvarētāji tika sumināti individuāli gada 
nogalē. 

 

 

  

  

  

  



 Meteņos dienas garumā bērni 

varēja vizināties ar Sventes dīķa ledū 
ierīkotu ratu, nofotografēties  pie salmu 
lelles. Pēcpusdienā – nobaudīt Meteņdienas 
latviešu mūzikas skaņas un mieloties ar 
konfektēm. 

 

 

  

 
 

 
 



 

 

 

Valentīndienas 

 vakarā Sventi pieskandināja  

skaistākās mīlas dziesmas, 

 darbojās fotostūrītis. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



8.martā Sventē skanēja gan romantiskas, gan jautras dziesmas dažādās valodās, veltītas 

sievietēm svētkos. Pretī Tautas namam valdīja svētku atmosfēra, dāmām tika pasniegti gan 
ziedi, gan vēlējuma   vārdi jo  – 

 

             Sieviete — tu esi trausla puķe, 

             kuru mīlestības reibons šūpo 

             smaržīgos un siltos tumšos viļņos, 

             galvā mirdzinājot zelta kroni. 

             Sieviete – tu skaistākā starp puķēm — 

                                /Fricis Bārda/ 

 

 
 

  



Šūpojies Lieldienās, 
Priecājies Lieldienās – 
Par baltiem pūpoliem, 
Par raibām oliņām. 

 

4.aprīlī individuāli vai vienas mājsaimniecības 

robežās varēja baudīt Lieldienu pastaigu 

Sventes dīķa apkārtnē. Varēja ieklausīties mūzikas 
skaņās,  izkrāsot olas, salikt puzli, nofotografēties pie 
milzu olām, kā arī apskatīt Tautas nama foajē logos 
Lieldienu atklātņu izstādi. 

 
 

 

 

 

 
 



IG “ Sventes pērlītes” radošo darbu Lieldienu izstāde 

 

 

 
 

 
 

 

 



Maijs nāk arī ar vissirsnīgākajiem svētkiem – Māmiņdienu 
un Ģimenes dienu.  
         Šo svētku noskaņas radīšanai Sventē, mūzikai 

skanot, tika piedāvāta uzdevumu taka “Pasakai 
pa pēdām”. Mazākie bērni to veica ar vecāku 

palīdzību, savukārt lielākie ar uzdevumiem tika galā 
patstāvīgi. Sventes centrā tika izvietoti pasaku tēlu 
zīmējumi, kuriem atbilstoši tika sagatavoti  jautājumi uz 
uzdevumi. Takas sākumā bērni saņēma uzdevumu lapu,  
kuru pastaigas laikā vajadzēja aizpildīt. Pastaigas 
dalībniekiem ar  atbilžu sniegšanu veicās dažādi. Beidzot 
ceļojumu varēja uzzināt visas precīzās atbildes.  

 

  

 

 
Takas noslēgumā varēja izvilkt “Lielo lomu”-\ 
 saldumus. 
 

 

  
 

 

 



 
Šogad Sventē tika piedāvāti papardes zieda 
meklējumi Jaunsventes parkā.  Parka 
apmeklētājiem tika piedāvāts atsvaidzināt savas 
zināšanas par Jāņu dienas tradīcijām, atbildes uz 
sagatavotiem jautājumiem meklējot līkumotās 
Jaunsventes parka taciņās. Vērīgo un  centīgo 
dalībnieku skatienam pavērās arī mistiskā 
papardes zieda krāšņums.  

 

  

  

  



Uzdevumu taka   “Mazie detektīvi”.                           
Vasaras nogalē aicinājām bērnus  izbaudīt 
piedzīvojumus Jaunsventes parkā, iejūtoties 
detektīvu lomā. 

 Bērniem  tika piedāvāti dažādi izzinoši 
uzdevumi. Vajadzēja nomērīt koka apkārtmēru, 
atminēt, cik čiekuru stikla burkās, atrast un atpazīt 
dzīvnieku pēdu nospiedumus, trāpīt mērķī, pēc foto 
atrast personu un paslēpto zīmoga nospiedumu, kā 
arī sameklēt izeju labirintā.  

Pēc uzdevumu veikšanas mazie detektīvi 
atpūtās pie ugunskura, mielojās ar desiņām un 
saldumiem. Bērniem ļoti iepatikās šādi aktīvi parka 
apmeklējumi, un ar nepacietību tiek gaidīti jauni 
piedzīvojumi.  
  

 

  

  

 

 

 
 



Sventes Tautas namā interesentiem apskatei bija 
pieejama neparasta izstāde –  “Saktu saktas 
rotājās”.  Tās autors Viktors Petaško izstādes 

apmeklētāju uzmanībai piedāvāja vairāk nekā 100 
lielformāta saktas.  Veidotas no putuplasta un 

apstrādātas ar kvarca smiltīm, tās pārsteidza ne tikai 
ar savu lielumu, bet arī ar rakstu un formu 

daudzveidību.  Lielākā no tām – Augšdaugavas 
novada sakta – lepojas ar vislielāko detaļu skaitu – 
438.  Neparastais piedāvājums uzrunāja dažādas 

mērķgrupas – ciemiņi ieradās no tuviem un tālākiem 
novadiem, lai brīnītos, priecātos un baudītu mākslu 

tās neparastākajā izpausmē. 

 

 
 

  

Tā  

 

 

 

 

Tā bija visvairāk apmeklētā izstāde pēdējo 20 gadu laikā 
 

 
 



Mūsu radošās interešu grupas 
“Sventes pērlītes” dalībnieces  gaidīja šo 

laiku, lai varētu pielietot savu iztēli un 
fantāziju, veidojot kompozīcijas no 

dažādiem dārzeņiem un augļiem. No 4. līdz 
8.oktobrim Sventes Tautas namā bija 
skatāma rudens dabas velšu izstāde 

“Rudentiņš bagāts vīrs”.                                   
Īpaša vērība šogad tika pievērsta ķirbjiem – 
to lielumam un svaram, izskatam un formai 

 
 

 

 
 

 

Žūrijas vērtējumam tika piedāvātas daudzveidīgas kompozīcijas 



 
 

  
- Helēna Pilace pārsteidza visus ar vislielākajiem ķirbjiem, viens no tiem svēra 61,80 kg,                              

apskatei vēl piedāvāts groziņš ar augļiem, vīnogām un savā dārzā izaudzēts arbūzs. 
 

 
 

– Marija Moleeva – 6 interesantus ķirbjus, lielizmēra kabačus, gurķus, sīpolus, patisonus un 
ķiplokus; 



 

 

- Veronika Meinarte -  gan “Saimnieci” no ķirbja, gan dažāda lieluma dekoratīvos ķirbjus,                     

saulespuķes, dažādu krāsu sīpolus un konservējumus; 
 

  

- Afanasija Švedova - smaidīgu ķirbja dāmu ar platmali; 
 

  
-  Marija Miseviča piedāvāja apskatei adītus ķirbīšus; 

 



  
- Regīna Daudzvārde - pūci un gulbi no āboliem, lāci no kartupeļiem, zaķi no kāpostgalvas,                                  

pingvīnu no kabača, karali no ķirbja; 
 

  
Vilhelmīna Patrina piedāvāja kompozīciju 
no sēnēm un marinētus tomātus burkā; 

- Raisa Strode – kompozīciju no pīlādžiem “Pārpilnības 
rags”, skaistuli no ķirbja, groziņu ar āboliem; 

- Olga Timšāne – augošu  aso piparu; 
 
 

 

 

Izstādes noslēgumā dalībnieces, 
nesteidzīgi baudot tēju un kūkas, 

Helēnas Pilaces arbūzu, dalījās pieredzē 
augļu un dārzeņu audzēšanā                     
un saņēma nelielas balvas. 

 

 
 



Dzejas dienām veltīts pasākums «Pie tējas tases…» 

Sventē dzejas dienām veltītais pasākums 
norisinājās 23.septembra pēcpusdienā. Šogad 
rudens un dzejas motīvi tika cieši jo cieši savērpti 
kopā – mazie sventieši bija izvēlējušies savus 
vismīļākos dzejoļus, radot tiem krāšņus un košus 
noformējumus un izteiksmīgu deklamēšanu. 
Savukārt Sventes bibliotēkas vadītājas Ineses 
mudināti, pasākuma dalībnieki rudenīgo 
atmosfēru bagātināja ar radošajā darbnīcā no 
lapām un citām dabas veltēm veidotajām 
kompozīcijām. Kad sirds un dvēsele bija 
izbaudījušas poētisko noskaņojumu, tad siltuma 
radīšanai tika baudīta tēja un saldumi.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

Putoplasta griešanas darbnīca. 

 

 

 

 

  

 



Gaismas raksti Latvijai. Laukumā pretī Sventes 
Tautas namam  bijām vienoti, valsts svētku 
priekšvakarā  iededzot svecītes 
un  veidojot  gaismas rakstu mūsu Latvijai 103. 
dzimšanas dienā – neatkarības un brīvības  dienā. 

Mūzikas pavadījumā, varēja vērot  gaismas 
instalāciju   “Muižas vārti vēstures griežos”. Grāfa 
Plātera-Zīberga 20.gs. sākumā būvētie Sventes 
muižas vārti  šajā svētku reizē 
iemirdzējās  sarkanbaltsarkanās krāsās. Noskaņas 
radīšanai svētku noformējumu Sventes centrā 
veidoja Staņislavs Pilacis, bet gaismas un mūzikas 
instalāciju – Ainārs Blūzmans.  Sventieši, lūkojoties 
gaismas instalācijā, sveču rakstā un ieklausoties 
sirsnīgajās latviešu dziesmās, varēja izbaudīt 
valsts svētku priekšvakaru, novēlot Latvijai daudz 
laimes, izaugsmi, izturību, paļāvību un ticību sev, 
saviem tautiešiem, kopīgai nākotnei! 

  
 

 

  

 

 

 
 

 



 
 

 

Iedegta Sventes centrālā egle. 

  Bibliotēkas vadītāja  Inese Iščenko 
organizēja Ziemassvētku dzejoļu lasījumus 
pie iedegtās eglītes, mīklas un nelielas 
dāvaniņas. Bērni deklamēja dzejoļus. Ar 
mīklu minēšanu gan gāja pagrūti, jo tās bija 
neparastas. Minēšanā talkā nāca pat 
vecmāmiņas, kuras arī saņēma gan 
saldumus, gan dāvaniņas. 

Gaisā virmoja prieks, labsirdība un 
gaisma. 

 

 

 

 

 

 



Darbdienu rītos un pēcpusdienā  iepretim Tautas namam tika atskaņotas 

Ziemassvētku melodijas – tas uzmundrinājumam un svētku sajūtas radīšanai, 

iedzīvotājiem ejot uz un no darba. 

 

 

 

  

 
 



 

 

IG “Sventes pērlītes” dalībnieces radīja 
neparastas Ziemassvētku eglītes,  rotājumus un 
dažādus dekorus.  Tautas nama foajē bija 
skatāma šo neparasto dekoru izstāde. 
 
Izstādes noslēgumā dalībnieces saņēma 
pateicības par radošu pieeju dekoru 
izgatavošanā un nelielas balvas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



       Pirmsskolas vecuma bērni, ierodoties pa 
vienam vecāku pavadībā,  Ziemassvētku 
vecīša sarūpēto dāvanu varēja saņemt  
Sventes Tautas nama foajē. 
       Ikviens arī varēja iedomāties vēlēšanos 
un  nosūtīt to pa sapņu pils kāpnītēm pie 
sapņu fejas, cerot, ka tas piepildīsies. Kā arī 
nofotografēties pie lielās sniegpārslas. 
 

 

 
 

  

 
 

 

 



Paņem savu balto sapni, 

Kad tu jaunu dienu sāc, 

Baltu ceļu aiziet rūpes, 

Baltu ceļu atnāks prieks. 

Ā.Elksne 
 

 

 


