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2016.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



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

 2016.gada beigās bezdarbnieku skaits 78 cilvēki.



2016.gadā tika realizēts Nodarbinātības
valsts aģentūras (turpmāk – NVA)
pasākums, kas bezdarbniekiem bija kā
iespēja būt nodarbinātiem un gūt
ienākumus. Finansēts pasākums no
NVA speciālā budžeta.

 NVA pasākumā «Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi» tika nodarbināti 21
bezdarbnieki, veicinot Sventes pagasta
teritorijas labiekārtošanu.



Bezdarbnieku skaits Sventes pagastā 
2013.-2016.gadu salīdzinājumā



2016.gadā Sventes pagasta pārvaldes budžeta plānotie ieņemumi 
tika izpildīti EUR 885594 apmērā, nodrošinot pašvaldības funkciju 

realizēšanu un budžeta iestāžu uzturēšanu.
Ieņēmumu plāns netika izpildīts par EUR 35483 (96,15% no 

plānotā) 



2016.gadā Sventes pagasta pārvaldes budžeta izdevumi tika 
izlietoti EUR 884495 apmērā (94,94%) no plānotā



Sventes pagasta pārvaldes budžeta pēc funkciju klasifikācijas 
izdevumu dinamika



2016.gada Sventes pagasta 
debitoru parādi (EUR 57352,27)



Attīstība

Paveiktais un kapitālieguldījumi 2016.gadā
 Iesaistījāmies Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

pasākumā «Pamatpaklpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos» pārbūvējot pašvaldības ceļu «Grantiņi-Vanagi».

 Sakām 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».



 Saņēmām izstrādāto tehnisko projektu «Sventes vidusskolas
teritorijas labiekārtošanas, sporta laukumu un bērnu rotaļu
laukuma pārbūve».

 Nomainījām 300m lielu siltumtrases posmu Daugavpils ielā un
izstrādājām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Daugavpils ielā 6
un 7 siltummezglus ar siltuma skaitītājiem.

 Tika veikta pašvaldības ceļa «Jāņi – Ceļmalnieki» 0,590km liela
posma grants seguma uzbēršana.

 Pateicoties Sventes Romas katoļu draudzei un tās prāvestam
Rolandam Šakaļam, tika izremontētas telpas plebānijā un
pielāgotas kapličas vajadzībām.

 Tika iegādāts autobuss VW CRAFTER 16 sēdvietām skolēnu
pārvadājumu nodrošināšanai.



Plāni uz 2017.gadu

 Līdzdarboties:
 Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā pārbūvējot

pašvaldības ceļu «Grantiņi – Vanagi»;

 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».

 Iesniegt 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;

 Veikt darbus Sventes komunālā dienesta kantora un
ciema pirts jumta nomaiņai un pirts ģērbtuvju jauno
skapīšu iegādei;

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



Uzņēmējdarbības vide

Sventes pagasta teritorijā 2016.gadā darbojās:

 17 zemnieku saimniecības, 15 piemājas saimniecības, 9 SIA, 5
individuālie komersanti, 2 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  2016.gada 
septembrī ņēma dalību Daugavpils novada dienās



2016.gadā pateicības par piedalīšanos konkursā «Saimnieks 2016» 
saņēma PS «Saltanata» īpašniece Gaļina Turina un PS «Bumbieri» 

īpašnieks Jurijs Kostjukevičs. Konkursa 1.vietas ieguvējs  nominācijā 
«Jaunais veiksmīgais zemnieks» ir ZS «Gaismiņas» īpašnieks Žanis 

Kukulis.



Konkursā «Labākais ēdināšanas uzņēmums Daugavpils 
novadā»  nominācijā «Pastāvīgs ēdināšanas piedāvājums» un 

«Glītākais galda noformējums atzīts restorāns «Sventes muiža».
Kafejnīca «Rudzupuķes» atzīta labākā nominācijā «Latgaliešu 

virtuve un pašu ražotie izstrādājumi piedāvājumā».



Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Zemes un telpu iznomāšana

 No pašvaldībai īpašumā un valdījumā esošās zemes
662,3 ha platībā bija iznomāts 517,29 ha zemes 512
personām, no tiem 2016.gadā ar 24 personām bija
noslēgti jauni zemes nomas līgumi un ar 92 personām
pārslēgti nomas līgumi sakarā ar nomas pagarināšanu.

 Tika iegūti ieņēmumi EUR 3242,82 apmērā.

 2016.gadā plānotie ieņēmumi salīdzinot ar 2015.gadu ir
palielinājušies, tomēr parāds par zemes nomu sastāda
EUR 1100,63.

Sventes pagasta iznomātajās telpās strādāja:

 Sventes vidusskolas ēdnīcas virtuve.



2016.gadā zemesgrāmatā tika nostiprinātas 14 vienības:

 6 – LIZ zemes vienības;

 7 – apbūvētas zemes vienības;

 1 – Sventes ezera publiskā pludmale.

 3 īpašumiem (dzīvojamām mājām – Parka 1, Alejas
21 un Dzelzceļa māja 191.,9.km) dzēstas īpašuma
tiesības, jo dzīvojamās mājās visi dzīvokļi ir
privatizēti un ierakstīti zemesgrāmatā uz īpašnieku
vārdiem.



Nekustamā īpašuma atsavināšana

2016.gadā tika sagatavotas atsavināšanai un
atsavinātas 9 zemes vienības:

 «92», Ozerki;

 Parka 5-29;

 Starpgabals Sventē;

 «1», Elektrons;

 «107», Atpūta;

 «Magones»;

 Strādnieku 1;

 «Kaušeļi 1»;

 «Ausmas».



Mājokļu apsaimniekošana

Daugavpils novada pašvaldībai īpašumā un Sventes
pagasta pārvaldes bilancē atrodas:

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

2016.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 3,5 km garumā;

 12 A grupas ceļi 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 64,02 km.



 Liels darbs tiek veikts Sventes ciema labiekārtošanā, kurā
pļaujamās platības ir 6,1 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 184 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
Skolā licencētas 6 izglītības programmas

IP nosaukums IP kods
Izglītojamo 

skaits

Pirmsskolas izglītības programma 01011111 28

Pamatizglītības programma 21011111 77

Speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015611 1

Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena 

programma
31011011 25

Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena 

programma (neklātienes)
31011013 77

Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma (neklātienes)
31011023 0



Skolēnu papildnodarbības

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

 75 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 27 pedagoģiskie darbinieki;

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

 21 pedagogi strādā pamatdarbā un 6 strādā
blakusdarbā;

 Visi ar augstāko pedagoģisko izglītību;

 5 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



Sasniegumi OLIMPIĀDĒS UN 
KONKURSOS

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

2015./2016. mācību gadā:

 11 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:

 Glorija Karpenko

 Jelizaveta Veličko

 Jevgenija Kalinčuka

 Marija Borisova

 Armands Rokjāns

 Meģija Eisāne

 Sanita Prekele

 Alīna Kumpiņa

 Viktorija Ivanova



Olimpiāžu laureāti



Interešu izglītība
Skola piedāvā šādas interešu izglītības programmas:

Nosaukums Klases

Koris 1.- 4.

Koris 5.- 9.

Popgrupa „Presto” 6.-7.

Instrumentālais ansamblis 6.- 7.

Sporta pulciņš „Rūķīši” 2.- 4.

.Sporta spēļu pulciņš „Lidojošā bumba” 5.- 12.

Vizuālās mākslas pulciņš „Galerija” 5.- 10.



Sasniegumi konkursos un sacensībās

 Divas 1. pakāpes novada popgrupu konkursā;

 1.vieta jauno vides pētnieku forumā;

 „Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā;

 Divas 1.pakāpes novada vides izglītības eksperimentu konkursā
”Lūk tā!”;

 1.pakāpe vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu
metodisko darbu izstādē - konkursā „Manas mājas” Latgalē;

 1.vietas novada sacensībās volejbolā jauniešiem un jaunietēm;

 2016. gada rudenī jauniešu volejbola komanda izcīnīja 2. vietu
Latgales reģionā;

 Vairāki skolēni startē Daugavpils novada izlases sastāvā
vieglatlētikā;

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



Instrumentālais ansamblis



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.



Novada pasākumi
2016. gadā uz skolas bāzes notika vairāki pasākumi

 Notika 5 priekšmetu olimpiādes;

 Krievu valodas skolotāju seminārs;

 Mājturības un vizuālās mākslas skolotāju seminārs;

 Tautas deju kolektīvu sporta un deju diena «Ziemas 
prieki – 2016»;

 Republikas kausa izcīņa svara bumbu celšanā;

 Pašvaldības darbinieku ziemas sporta spēles;

 Novada čempionāts telpu futbolā;

 Vairākas skolēnu sporta spēļu sacensības;

 Mamma, tētis, es – sportiska ģimene.



Pasākumi



SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA

Sventes pagasta Sociālā dienesta uzskaitē ir
mazaizsargātās riska grupas:

 Personas ar īpašām vajadzībām – 104, t.sk.
bērni;

 Politiski represētās personas – 6;

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki – 5;

 Afganistānas kara veterāni – 3;

 Daudzbērnu ģimenes – 9;

 Pensionāri – 281;

 Bezdarbnieki – 78.



 2016.gadā trūcīgo iedzīvotāju statuss tiek
piešķirts 52 ģimenēm un personām;

 Maznodrošināto iedzīvotāju statuss tika
piešķirts 2 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 apmeklēja 4 bērni.



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

 408 pārtikas komplekti;

 67 higiēnas komplekti;

 42 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 19 personas.



Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
 Sociālās palīdzības budžets sociālajiem pabalstiem un

pakalpojumiem 2016.gadā sastādīja EUR 22006,00.

 Tabulā parādīts sociālā budžeta izlietojums galvenajos sociālās
palīdzības veidos.

Pakalpojuma 
nosaukums

Faktiskais līdzekļu 
izlietojums, EUR

Palīdzības saņēmēju 
skaits

Pabalsti izglītībai 572 18

Brīvpusdienas mācību 
iestādēs

1688 15

GMI 11715 27

Dzīvokļa pabalsts 2700 28

Kopā: 16675 88



Sociālo pabalstu izmaksas Sventes pagastā 
2013.-2016.gadu salīdzinājumā



Ar sociālā darbinieka līdzdalību tika organizētas senioru 
ekskursijas.  2016. gadā tika apmeklēta Jersika, Līvāni un 

Jēkabpils. 



Tika organizētas radošās darbnīcas 
Daugavpils māla muzejā



Apmeklēta Latviešu māja



Interešu grupa ”Sventes pērlītes”  aktīvi 
turpina savu radošo darbību



2016.gadā nodarbojās ar apsveikuma kartiņu 
izgatavošanu, salvetīšu veidošanu galda servēšanai, 

rokdarbu darināšanu, Jāņu zāļu vainagu pīšanu



Sventes pagasta Tautas namā varēja aplūkot izstādes, kas 
veltītas paklājiņu un rokdarbu darināšanai, Māmiņu 

dienai, Adventes vainagu pīšanai



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

svētkos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sacensībās



Sventes pagasts tika pārstāvēts Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils –
Ilūkstes komitejas labdarības akcijā “Labā zvaigzne”. Pasākumā tika 
godināta Marija Saveļjeva “Labās zvaigznes” nominācijā par atbalsta 

sniegšanu līdzcilvēkiem ar īpašām vajadzībām



Sventes pagasta bērni ar īpašām vajadzībām, bērni bāreņi piedalījās 
Daugavpils novada domes un Daugavpils novada Sociālā dienesta 

organizētā Jaungada pasākumā. Bērniem tika sniegta iespēja 
noskatīties Daugavpils teātra trupas izrādi “Vilka Vilmāra nešpetnie 

Ziemassvētki”.



Tika apmeklēts Daugavpils novada senioru biedrības 
organizētais Jaungada pasākums Daugavpils novada 

kultūras centrā 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.



2016.gadā tika veiktas:

Aktīvās vizītes uz mājām - 319
Izsaukumi pie pieaugušajiem - 127
Poliatīvā aprūpe pieaugušajiem - 351
Ambulatorā pieņemšana pieaugušajiem - 6118
Mājas aprūpe pieaugušajiem un bērniem - 1292
Mājas aprūpe no 0   - 17 g.v. - 141
Bērnu līdz 1 g.v.  apskate - 2
Neatliekamā palīdzība - 12
Donoru kustība - 115
Pieņemšana ar ģimenes ārstu - 553
Pieņemšana ar bērnu ārstu - 87
Izsniegtas slimības lapas - 53



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



«Labā garastāvokļa vakars» Sventē



Sventes pagasta komanda



Konkursi pasākuma dalībniekiem



Sventes jauniešu komanda spēlē 
«Kas? Kur? Kad?»  Kalkūnes pagastā



Lielformāta spēļu festivālā «Uzspēlēsim» 
Naujenes pagastā iegūta 3.vieta



Novada jauniešu salidojumā atpūtas bāzē 
«Viktorija» kopvērtējumā iegūta 3. vieta





Vakara priekšnesumam jaunieši  sagatavoja
«Teiku par Egļu kalnu» un ieguva 1.vietu





Intelektuālajā spēlē «Kas? Kur? Kad?» Ambeļu pagastā



Intelektuālajā spēlē Demenes pagastā



Radošajās darbnīcās tika gatavoti apsveikumi vientuļiem 
senioriem



Pasākums «Gardēžu vakars»



Tika ceptas vafeļu eglītes



Kultūra

Sventes Tautas nams (vadītājs Viktors Petaško)

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

vakarus.



Sventes Tautas namā darbojas: 

 Bērnu tautas deju kolektīvs «Saulstariņi»;

 Ritma deju grupa „FREE BREATH”;

 Dramatiskais pulciņš «Sventieši»;

 Interešu grupa «Sventes pērlītes»;

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani» .



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



Ritma deju grupa piedalījās Daugavpils novada  
deju kolektīvu festivālā «Snow dance 2016»



Deju grupa «FREE BREATH» ieguva I pakāpi



Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ezerzvani» 
piedalījās novada skatē



Deju skatē ieguva III pakāpi



Daugavas krastu deju kolektīvu sadraudzības 
sadancī Līksnā



Vasarsvētku  sadancī Vaboles parkā



Ģimenes svētku koncertā Silenes kultūras namā



Biķernieku pagasta svētkos



Sventes pagasta svētkos



Rudens ballē Medumos



2016.gadā tika sagatavoti  un izvestie 16 pasākumi:
16.01.2016. Ziemas prieki 2016
07.02.2016. Meteņi
01.04.2016. «Labā garastāvokļa» vakars jauniešiem
27.03.2016. Lieldienu izrāde un sporta aktivitātes
02.05.2016. Kora «Maļinovij zvon» koncerts   
08.05.2016. Piemiņas brīdis  2. Pasaules kara  upuru piemiņai
08.05.2016. Māmiņām veltīts svētku koncerts     
01.06.2016. Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums  
23.06.2016. Līgo vakars Sventē    
10.09.2016. Pagasta svētki
11.10.2016. Atpūtas pasākums senioriem
15.11.2016. Koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai 
20.11.2016. „Rudens  balle”.  
16.12.2016 . Adventes koncerts.  Pagasta egles iedegšana
29.12.2016. Eglīte pirmskolas vecuma bērniem 
31.12.2016. Vecgada izrāde

 Tika novadītas 4 radošās darbnīcas un  organizētas 4 izstādes



«Ziemas prieki – 2016»





Sventes deju kolektīva pirmā uzstāšanās 
Daugavpils apriņķa skatē 







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



Meteņi



Saldumi  bira no 2.stāva loga





Gruzīnu stafete





Lieldienu pasākums





Sporta aktivitātes



Izstāde «Lieldienu laiks» 



Interešu grupas «Sventes pērlītes» darbi



Kora «Maļinovij zvon» koncerts



Koncerts, veltīts māmiņām



Māmiņām dziedāja un dejoja mazie «Saulstariņi»



Dejoja grupas «Free Breath» meitenes



Koncertā piedalījās Kalkūnes KN: 
bērnu ansamblis «Zariņi» ar sirsnīgu dziesmu



un deju grupa «Vivat Kalkūne»



Pasākums bērniem
Medumu pamatskolas marienešu teātra izrāde



Līgo pasākums



Svinīga ugunskura iedegšana





Līgo pasākuma dejotāji



Pasākuma dalībnieki tika cienāti ar sieru un alu



Sventes pagasta čempionāts novusā





Origami darbnīca



Sventes pagasta svētki



Fotogrāfiju izstāde «Mans dārzs-mans lepnums» 



Interešu grupas « Sventes pērlītes» dalībnieki 
sagatavoja putnubiedēkļu izstādi «Dārza sargi»



Ukraiņu biedrības «Mrija» 
ansambļa uzstāšanās



Uzstājas tautas deju kolektīvs «Līksme»



un «Ezerzvani»



un kopā



Konkursa «Mans dārzs-mans lepnums» 
apbalvošana



Senioru atpūtas pasākums «Saimniecītes»



Izstāde «Rudens  veltes»



«Sventes pērlītes» sagatavoja 
rudens gardumu degustāciju



Dzied Baltkrievu KC senioru vokālais ansamblis 
«Spadčina»



Dejo Velta Loce



Varēja izdejoties muzikālā trio pavadījumā





Atpūtas vakars
Muzikālais trio – Velta, Stella un Valērijs radīja īpašu noskaņu pasākumā





Adventes koncerts



uzstājas Daugavpils vokālā studija «Vālodzīte»



Eglīte pirmskolas vecuma bērniem





Vecgada pavadīšana





Sventes pagasta bibliotēka 
Vadītāja Inesa Anaņko

 Sventes pagasta bibliotēkā 2016. gadā lasītāju skaits ir 220 (to
skaitā 95 bērni līdz 18 gadiem), izsniegumu skaits – 8824,
apmeklējumu skaits – 3009.

 2016.gadā bibliotēkas fonds papildinājies ar 506 vienībām, no tām
155 grāmatas (par kopsummu EUR 901,34) un 351 periodiskie
izdevumi (par kopsummu EUR 574,00).

 Bibliotēku apmeklē:     -skolotāji - 4%

- studenti – 3%

-skolēni - 44%

-pensionāri - 16%

-bezdarbnieki - 15%

-citi strādājošie - 18%



Radošā darbnīca «Manas sirds pasaule»



Bibliotēkas pasākums «Aktīvāko lasītāju 
apbalvošana»



Radošā darbnīca «Vasara varavīksnes krāsās»



«Grāmatu svētki» Biķerniekos



Radošā darbnīca «Skaistākais Līgo vainags»



Radošā darbnīca «Ziemasvētku dekoru 
gatavošana»



Ziemassvētku pasākums



SPORTS
Sporta darba organizators R. Mukāns

 sanāk 30-40 Sventes pagasta iedzīvotāji. Ap 20 aktīvās
atpūtas cienītāju sanāk vasaras vakaros paspēlēt
pludmales volejbolu. 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;



2016.gada tika organizēti:
 Sventes pagasta kausa izcīņa basketbolā un volejbolā;

 Sventes pagasta kausa izcīņa dambretē;

 Sventes pagasta čempionāts dambretē;

 Sventes pagasta kausa izcīņa pludmales volejbolā 
vasarā;

 Lieldienās un pagasta svētkos tiek organizētas sporta 
aktivitātes;

 Sventes pagasta čempionāts novusā un šautriņu 
mešanā;



Sventes pagasta komandas piedalījās:

 Kalupes pagasta kausa izcīņā futbolā 5.vieta;

 Silenes pagasta kausa izcīņā futbolā 6.vieta;

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

 Daugavpils novada čempionātā pludmales volejbolā 1.vieta;

 Daugavpils novada sacensībās basketbolā 6.vieta;

 Daugavpils novada sacensībās volejbolā 6.vieta;

 Daugavpils pilsētas kausa izcīņā dambretē;

 Daugavpils novada 2016.gada Starptautiskajā komandu
izcīņā dambretē 1.vieta;

 Daugavpils novada pagastu 4.sporta spēlēs Silenē 3.vieta;

 Daugavpils novada pašvaldības darbinieku 5.ziemas sporta
spēlēs 1.vieta.



Pagastu komandu turnīrs volejbolā
1.vietu izcīnīja komanda “Svente 1”



Sventes pagasta komanda Daugavpils novada pašvaldību 
darbinieku 5.ziemas sporta spēlēs



Izcīnīta 1.vieta



Daugavpils novada 8. tradicionālā komandu  
individuālā kausa izcīņa 64 lauciņu dambretē



Sventes pagasta individuālais atklātais čempionāts 
64 lauciņu dambretē



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



Sventes pagasta turnīrs 
pludmales volejbolā



Mūsu pagasta komanda
Daugavpils novada vasaras 4.sporta spēlēs 

kopvērtējumā izcīnīja 3.vietu



Sventes pagasta čempionāts 64 lauciņu 
dambretē



Daugavpils novada skolotāju 6. sporta un atpūtas 
svētku uzvarētāji Sventes vidusskolas komanda



Sventes pagasta čempionāts šautriņu mešanā un 
novusā



Sacensības Svente vidusskolā. Vissportiskākā 
Daugavpils novadā ir Rokjāņu ģimene.



Daugavpils novada individuālais čempionāts 64 
lauciņu dambretē



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 2016.gadā

«Sporta laureāts 2015» 

pateicības saņēma:

 Sventes vidusskola - nominācijā «Novada
labākā skola sporta darba organizācijā» par
iegūto 2.vietu;

 Aleksandrs Sokolovs - nominācijā «Gada
izrāviens»;

 Volejbola komanda «Svente» – nominācijā
«Novada labākā vīriešu sporta spēļu
komanda»



«Saimnieks 2016»

 1.vietas ieguvējs nominācijā «Jaunais
veiksmīgais zemnieks» Z/S «Gaismiņas»
īpašnieks Žanis Kuklis;

Pateicības par piedalīšanos konkursā saņēma:

 P/S «Saltanata» īpašniece Gaļina Turina;

 P/S «Bumbieri» īpašnieks Jurijs Kostjukevičs.



«Meža un dārza dienas 2016»

 Sventes pagasta pārvaldei pateicība par
Sventes ciema sakopšanu un prasmīgu dabas
resursa izmantošanu Sudmaļu pilskalnā
popularizēšanā.

Labdarības pasākums «Labā zvaigzne»

Pateicību saņēma:

 Marija Saveļjeva – nominācijā par atbalsta
sniegšanu līdzcilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.



Valsts svētku pasākums

Daugavpils novada atzinības rakstus saņēma:

 Z/S «Debeskalni» īpašnieks Ainārs Jonāns;

 Kalkūnes bāriņtiesas locekle Janīna Strode,
Sventes vidusskolas skolotāja.

«Labākais ēdināšanas uzņēmums Daugavpils
novadā»:

 Nominācijā «Pastāvīgs ēdināšanas
piedāvājums» un «Glītākais galda
noformējums» atzīts restorāns «Sventes
muiža».

 Kafejnīca «Rudzupuķes» atzīta kā labākā
nominācijā «Latgaliešu virtuve un pašu
ražotie izstrādājumi piedāvājumā».



Galvenie uzdevumi 2017.gadā

2017.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.

2017.gada darbi, pasākumi un notikumi būs veltīti
Latvijas simtgadei.


