
 

Pensionāru klubiņā „Atvasara” 

 

Mūžības ceļā aizgājuši: 

 

GUNĀRS MEŅĢIS   

(dzim.1937.g.) 

ŽENIJA DOBELE  

(dzim. 1926.g.) 

ZELMA GRĪNBERGA 

(dzim.1930.g.) 

 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

 

„Snēpeles Vēstis” sagatavoja Kuldīgas novada Snēpeles pagasta pārvalde, tālr.63354250, elektroniskais pasts:snepele@kuldiga.lv 

 

 

 
                    Pagastā dzimuši:  

 

 

 

LIENE LINDA DERGAČA 

07.12.2013. 

 

ROLANDS  RAŠEVICS 

24.01.2014. 

 

 

Sveicam vecākus! 

 

                     Cienījamie 

                                   pensionāri! 

                           Esat mīļi aicināti 

7. martā plkst. 13:00 Snēpeles 

skolas zālē 

UZ TĒJAS PĒCPUSDIENU 

Līdzi ņemt „mini” groziņu.  

Jauku noskaņu radīs ansamblis „                  

Atvasara” un draugi. 

Pieteikties līdz 5.martam 

                      pa tālruni 26548905 

 

 

APSVEIKUMS 

Ar ticību brīnumam 

Šajā pasaulē raugies, 

Kaut skaidri zini,  

varbūt ka vispār tā nav. 

Bet vai tad brīnums  

nav pati šī dzīve un draugi, 

Kas allaž par tevi  

modrā nomodā stāv. 

                            /K. Apšukrūma/ 

 

Snēpeles pensionāri sirsnīgi sveic 

janvāra un februāra jubilārus: 

Kārli Freimani -85                   

Jāni Galviņu – 80 

Mariju Štrāli – 75                 

Arvīdu Segliņu – 70 

Aivaru Bēricu – 70            

Skaidrīti Reimani –70 

Māru Neimani – 70              

Solveigu Buku – 65 

 

 

Līdzjūtība 

Aizvērās zemes vārti, 

Aizkrīt zemes atslēdziņa 

Gulēt man zem zemītes, 

Kamēr saule debesīs 

(Latviešu tautas dziesma) 

 

Izsakām līdzjūtību 

Gunāra Meņģa, Ženijas Dobeles,  

Zelmas Grīnbergas   

 piederīgajiem, viņus zaudējot. 

 

Pagasta pensionāri 

 

 

    PATEICĪBA 

 

Klubiņa „Atvasara” biedri 

pateicas visiem, 

kuri atbalstīja akciju – ziedot 

adītās zeķes ugunsdzēsējiem! 

 

Paldies 

 VERITAI  KADIĶEI  

par palīdzību! 

 

 

PAVEIKTAIS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

     Sociālās palīdzības mērķis ir palīdzēt personām 

un ģimenēm atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, 

attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta 

sistēmas, sniegt atbalstu krīzes situācijās nonākušām 

ģimenēm un personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības 

un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas 

situācijas uzlabošanā. 

      Sociālās palīdzības nodrošināšanai katru gadu 

budžetā tiek piešķirti līdzekļi. Snēpelē sociālais budžets 

iepriekšējā gadā tika izpildīts par 56%. Tātad plānotie 

līdzekļi tika izlietoti nedaudz vairāk kā puse. 30 % tika 

izlietoti garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalstiem, 

36 % dzīvokļu pabalstiem un 34 % tika piešķirti bērnu 

izglītībai un audzināšanai, medicīnas pakalpojumiem un 

apbedīšanas pabalstiem.  

Nav līdzdarbības – nav atbalsta 

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

likums paredz, ka ne tikai pabalsts GMI līmeņa 

nodrošināšanai, bet arī citi sociālās palīdzības pabalsti tiek 

samazināti vai netiek piešķirti, ja klients atteicies no 

līdzdarbības savas sociālās problēmas risināšanā, sniedzis 

nepatiesas ziņas vai nav tās sniedzis vispār. 

  Uzmanība tika pievērsta sociālās palīdzības 

saņēmēju iesaistīšanā nodarbinātību veicinošos 

pasākumos. Klienti, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz 

trīs mēnešus pēc kārtas, tiek iesaistīti darba un sociālo 

prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas 

pasākumos, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto 

pašvaldības funkciju veicējus. Ar darbspējīgu klientu slēdz 

līgumu, tajā paredzot pasākuma vietu, laiku, abu pušu 

tiesības un pienākumus. Šādos pasākumos klientu drīkst 

iesaistīt līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa 

vairākām nedēļas dienām. Aizvadītajā gadā tāda veida 

pasākumos tika iesaistīti seši klienti. 

Semināri un apmācības 

 2013. gadā Snēpelē notika vairāki informatīvi 

semināri bezdarbniekiem, sociālo palīdzību prasītājiem un 

saņēmējiem.  

   

 

INFORMĀCIJA NO SNĒPELES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES 

Snēpeles evaņģēliski luteriskajā draudzē ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Kopš mācītāja 

Sigurda Sproģa aiziešanas mūžībā, dievkalpojumus baznīcā vada mācītāji Varis Bitenieks un 

Dace Dzene. Dievkalpojumi notiek katra mēneša trešajā svētdienā plkst. 14.00. Mācītāji 

dievkalpojumus vadīs katru mēnesi mainoties. Svētku reizēs (Lieldienās, Vasarassvētkos, 

Pļaujas svētkos, Ziemassvētkos) dievkalpojumus vadīs abi vienlaicīgi. Kā ierasts, augusta trešajā 

svētdienā dievkalpojums nav baznīcā, bet Snēpeles kapsētās tiek organizēti kapu svētki. 

       

 

Snēpeles luterāņu draudze sadarbībā ar 

baptistu draudzi 

 8. martā plkst.12.00 

Snēpeles kultūras namā  

ielūdz bērnus kopā ar viņu vecākiem, 

vecvecākiem, radiem un draugiem  

 

UZ PASĀKUMU  

„VISLIELĀKĀ DĀVANA” 

 

Pasākuma beigās bērnus 

 (vecumā 2-14 gadiem) 

 gaidīs pārsteigums!!! 

 

Semināra lektori stāstīja, kā efektīvi atrast darbu, kā pārvarēt 

psiholoģisko barjeru, par darba piedāvājumu izvērtēšanu un darba 

attiecību uzsākšanu, kā arī par darba aizsardzību. 

Aizvadītajā gadā vairāki vecāki piedalījās projektā 

„Sociālā rehabilitācija nepilnām disfunkcionālām ģimenēm”. 

Viens no šiem pakalpojumiem bija bērnu emocionālās 

audzināšanas kurss desmit nodarbībās. Rehabilitācijas programmā 

emocionālā audzināšana tika iekļauta, lai palīdzētu vecākiem 

apgūt bērnu emocionālās audzināšanas prasmes, kā arī izprast tās 

kļūdas, kas pieļautas agrāk. 

Par elektrības kartēm 

  2013. gadā ir noslēgusies akcija par AS „Latvenergo” 

dāvinājuma kartēm. Šīs akcijas ietvaros kartes saņēma visas 

mērķa grupas, kurām tās bija paredzētas. Pēdējā mērķa grupa, kas 

varēja saņemt karti, bija ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas 

dzimuši sākot ar 2013. gada 1. janvāri). 

Invalīdi var saņemt asistenta pakalpojumus  

Pagājušajā gadā tika ieviests asistenta pakalpojums, kas 

paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti. Šo pakalpojumu var saņemt 

pieaugušie I vai II grupas invalīdi, pamatojoties uz veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu 

par asistenta nepieciešamību un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar 

invaliditāti, kas saistīta ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. 

Šī pakalpojuma finansējumu nodrošina valsts. Ir vairāki 

snēpelnieki, kas šos asistenta pakalpojumus izmanto. 

Par Eiropas  pārtikas pakām 

  Jau vairākus gadus sadarbībā ar biedrību „Latvijas 

Sarkanais krusts” trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm tika 

dalītas Eiropas pārtikas pakas, kas ir nozīmīgs aspekts sociālās 

palīdzības veicināšanā, kas ne vienai vien ģimenei ir nepieciešams 

ikdienā. Šajā mēnesī tiek izsniegtas pēdējās pakas. Vai turpmāk 

tās vēl tiks iedalītas, pašlaik nav zināms. 

Sīkāku informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem 

pakalpojumiem var saņemt pagasta pārvaldē pie sociālā darba 

speciālistes Ārijas Brūderes (tālruņi: 63354268, 27843923). 

                  

Snēpeles  sociālā darba speciāliste Ārija Brūdere 

Pēc mūsu draudzes mācītāju ierosinājuma, sākot ar šo gadu, katram draudzes loceklim tiks izsniegta draudzes locekļa karte. Šī karte būs 

kā personas apliecinājums piederībai Snēpeles luterāņu draudzei. Lūgums saņemt šīs kartes pie Ārijas Brūderes visiem, kuri jau ir 

draudzes locekļi un arī tiem, kuri vēlās būt par draudzes locekļiem, iepriekš rakstot iesniegumu. Līdz šim draudzes locekļa baznīcas 

nodoklis par gadu bija divi lati, sākot ar šo gadu jāmaksā trīs euro. Draudzes locekļi, kuri par diviem gadiem nav samaksājuši draudzes 

nodokli, uzskatāmi kā izstājušies no draudzes. Sīkāka informācija saņemama pie draudzes priekšnieces Ā. Brūderes.  

Ārija Brūdere 

 

INFORMĀCIJAI PAR CEĻIEM 

Pagasta pārvaldē ir saņemti daudz dažādu lūgumu un 

ierosinājumu attiecībā uz pašvaldības autoceļu sakārtošanu.  

Šā gada sezonā ir plānots veikt iepirkumu autoceļu 

ikdienas uzturēšanā, lai būtu iespējas izmantot piemērotu 

tehniku un profesionālu ceļu uzturēšanu. Arī pagasts turpinās 

darbus. Ja izdosies viss kā plānots – snēpelniekiem lūgums 

paciest neērtības un dažādas problēmas ceļus greiderējot 

(noņemot apaugumu utt.).  

Jau tuvākajās dienās ceļus greiderēs pagasta tehnika, ja 

tikai atļaus laika apstākļi. 



                                                                                   
 

 
 

7. martā plkst. 20:00 – muzikāli izklaidējošs atpūtas 

vakars  

„Ak Sievietes, sievietes dzīve bez jums…..!” 

 

21.martā plkst 19:00 Nīkrāces amatierteātris rādīs 

Aivara Bangas lugu „ Meitiņa” 

 

25.martā plkst. 14:00 pie „Pagastmājas” piemiņas 

akmens. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 

veltīts pasākums  

 

14.aprīlī plkst 10:00 „Lieldienu darbnīca” (dalīsimies 

pieredzē olu krāsošanā) 

 

17.aprīlī plkst. 15:00  „Gaidīsim Lieldienas”, Snēpeles 

bērnu deju kolektīvs aicina kopā šūpoties, krāsot oliņas 

un gaidīt ciemos lielo Lieldienu zaķi no Kalvenes.  

 

 

 

Janvāra mēnesī bibliotēkā bija skatāma izstāde „Snēpeles 

amatierteātris fotogrāfijās”, veltīta amatierteātra 95.jubilejai.  

Izstādē izvietotajos albūmos varēja skatīt Snēpeles 

amatierteātra vēsturi no 1945.gada līdz 2003.gadam. Jaunāko gadu 

fotogrāfijas izstādei laipni atvēlēja amatierteātra dalībnieki no 

saviem fotogrāfiju arhīviem.  

Lielu interesi izstādes apmeklētāji pievērsa senajām 

fotogrāfijām. Izstāde bija kupli apmeklēta, daži apmeklētāji ieradās 

pat vairākas reizes. 

 

Pēc latviešu tautas ticējumiem, 2.februārī svinama Sveču 

diena. Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par Sveču mēnesi, 

tādēļ  februāra mēnesī bibliotēkā bija skatāma „Sveču un 

svečturu” izstāde. 

 

Bērnu grāmatu autorei un māksliniecei  „Margaritai 

Stārastei – 100”! Šajā bibliotēkas rīkotajā grāmatu izstādē bija 

skatāmas M. Stārastes ilustrētās bērnu grāmatiņas. Izstāde ļoti 

patika Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas 

vecuma bērnu grupiņas audzēkņiem. Diemžēl, grāmatu autore, nu 

jau aizgājusi mūžībā. 

 

Marta mēneša sākumā no 3. līdz 8.martam bibliotēka būs 

slēgta, kursi Rīgā Latvijas Nacionālās Bibliotēkas mācību centrā. 

No 14.marta līdz aprīļa beigām bibliotēkā būs skatāma 

keramiķes Intas Mednieces darbu izstāde – jauna kolekcija. 

 

Bibliotēkas vadītāja Birutas Damberga   (B.Dambergas foto).   

   
M.Stārastes  grāmatu  izstāde 

Sveču un svečturu izstāde 

FOTO MIRKĻI  

no Snēpeles amatierteātra 95.jubilejas pasākuma 

D.Cielavas foto 

Foto no arhīva 

Paldies režisorei Raimondai Vilmanei 

Pasākums notika skaistā un sirsnīgā atmosfērā. Aktieri attēloja dažādu lugu fragmentus, apliecinot savu meistarību un 

izaugsmi. Kolektīvs teica paldies ilggadējam režisoram Kārlim Freimanim un amatierteātra pašreizējai režisorei Raimondai 

Vilmanei. Viņai ir izdevies izveidot ģimenisku un reizē profesionālu kolektīvu, par kura darbu snēpelnieki un daudzi citi aiz pagasta 

robežām, ir teikuši paldies. Daudz ziedu, skaistu pateicības vārdu un dāvanas saņēma kolektīvs.  

Amatierteātra režisore Raimonda Vilmane atzina, ka pasākums bija izdevies un piepildīts ar neviltotu sirsnību,  gan no 

skatītājiem un viesiem, gan pašu kolektīva. 

Svētki ir jāsvin un tādēļ vien, lai saņemtu labus vārdus, novērtējumu,  un arī kritiku. Tas viss kopā rada motivāciju strādāt 

vēl pārliecinošāk, rodot gandarījumu visā, ko daram ikdienā! Novēlam turpināt darbu ar mākslinieciski vērtīgu darbu iestudēšanu, 

neaizmirstot veselīga humora izrādes un, lai izdodas atrast laiku arī kopīgai atpūtai! 

 Kārlis Freimanis 

26.aprīlī plkst. 19:00 AMATIERTEĀTRA PIRMIZRĀDE 

     Neretietis 

                 „Viena tante teica, jeb bezbērnu tēvs” 

                                                                jautra spēle 2 daļās 

 (Tiek noklausīta saruna, kur divi veči savā starpā runā par 

trešo, kurš pajoko, ka viņam taču bērni nevar būt, viņš var 

tikai sievai palīdzēt pie to tapšanas. Tas tiek noklausīts un 

padota ziņa viņa sievai… ar ko tad viņa sagrēkojusi? Citām 

šāds „drošs” vīrietis šķiet pat interesants. Savukārt veči, 

uzzinājuši drauga „nelaimi”, cenšas viņu morāli atbalstīt, 

cienāt ar šņabi, bet vaininieks nesaprot – kāpēc ?) 

Ieejas maksa  uz izrādi  2,00 EURO 

(biļetes  varēs iegādāties kultūras namā no 22.aprīļa ) 

************************************************ 

Pēc izrādes BALLE- spēlēs grupa „ R2” (R kvadrātā)  

no Ventspils  

Ieejas  maksa  3.00 EURO, līdzi jāņem „groziņš” 

 

 Līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem līdz mēneša pēdējai dienai Pārvaldniekam būs jānodod arī savu individuālo ūdens skaitītāju 

rādījumi. Vēlams savu individuālo ūdens skaitītāju rādījumus nodot pēc iespējas tuvāk mēneša pēdējai dienai. Individuālo ūdens 

skaitītāju rādījumus var nodot šādi: zvanot pa telefonu 63321963; sūtot e-pastā vita.ozola@kuldīga.lv norādot dzīvokļa adresi un 

skaitītāja rādījumu; internetā radijumi.kkp.lv/ VAI uz atsevišķas lapiņas uzrakstot skaitītāja rādījumu un dzīvokļa adresi iemest 

pastkastītē ar norādi ”ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI.” (Katrā dzīvojamā mājā pirmo dzīvokļu kāpņu telpā februāra mēnesī tiks 

izlikta viena pastkastīte ūdens skaitītaju rādījumiem). Pārvaldnieka darbinieks katra mēneša pirmajos datumos šīs pastkastītes iztukšos. 

Par derīgiem ūdens skaitītājiem tiek uzskatīti tādi skaitītāji, kuru verificēšanas (pārbaudes) termiņš nav beidzies, tie nav bojāti 

un tiem ir derīga Pārvaldnieka vai pagasta pārvaldes uzlikta plombe (no 01.03.2014 plombēšanu veiks tikai Pārvaldnieks). Pretējā 

gadījumā, dzīvokļos par ūdeni bez derīgiem ūdens skaitītājiem tiks rēķināts tāpat kā dzīvokļos bez ūdens skaitītājiem. Ūdens skaitītāji 

reizi četros gados ir jāmaina vai jāveic tā verificēšana (pārbaude).(*)  

Ņemot vērā faktu, ka pagastos pārsvarā nevienam dzīvoklim nav derīgs ūdens patēriņa skaitītājs, Pārvaldnieks nosaka pārejas 

periodu no šā gada 1.marta līdz 31.maijam, kad par ūdens patēriņu dzīvokļos varēs norēkināties arī pēc esošo skaitītāju rādījumiem. 

Šajā pārejas periodā katra dzīvokļa īpašnieka pienākums ir savus skaitītājus pārbaudīt un, ja nepieciešams verificēt vai uzlikt jaunus, 

par ko nekavējoties paziņot Pārvaldniekam, lai veiktu noplombēšanu un sākuma rādījuma uzņemšanu. Noplombēto skaitītāju rādījumi 

tiks ņemti vērā ar nākamā mēneša 1.datumu. 

 Ūdens skaitītāju plombēšana notiks katra mēneša pēdējā nedēļā darba laikā no plkst. 8:00-17:00. Pieteikt skaitītāju 

plombēšanu var pa tālruni 63321963.Ūdens skaitītāja plombēšana ir maksas pakalpojums. Cena par viena dzīvokļa skaitītāju 

plombēšanu ir EUR 3,00 ieskaitot PVN. Par skaitītāja plombēšanu tiks izrakstīts atsevišķs rēķins. Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, 

kuriem ūdens patēriņa skaitītāji nekad nav bijuši, sākotnējo to uzstādīšanu un plombēšanu apmaksās Pārvaldnieks no īres budžeta 

līdzekļiem, bet jau esošo pārbaude un/vai nomaiņa un plombēšana jāveic par saviem līdzekļiem. Pašvaldības dzīvokļos sākotnējo 

skaitītāju uzlikšanu ir paredzēts veikt līdz 31.05.2014.  

 Maksa par Snēpeles pagasta sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir šāda: ūdens piegāde – 0,71 EUR/m
3
 (0,50 

Ls/m
3
), tai skaitā, PVN 0,12 EUR (0,09 Ls/m

3
); par kanalizācijas novadīšanu- 0,73 EUR/m

3
 (0,53 Ls/m

3
), tai skaitā, PVN  0,13 EUR 

(0,09 Ls/ m
3
). Patērētās kanalizācijas daudzumu nosaka 1:1 pēc ūdens patēriņa.  

 

SIA „Kuldīgas komunālo pakalpojumu” paziņojums daudzdzīvokļu māju   

SNIEDZES, VELDZES, VĀLODZĪTES, AMBULANCE iedzīvotājiem! 

Pārvaldnieks (SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”) informē, ka no šā gada 1.aprīļa 

par iepriekšējā mēnesī patērēto ūdeni dzīvojamā mājā norēķini tiks veikti ar Pārvaldnieka 

starpniecību. Norēķinus par ūdeni un kanalizāciju Pārvaldnieks veiks pēc ūdens ievada skaitītāja 

rādījuma, ko Pārvaldnieka darbinieks nolasīs katra mēneša pirmajā datumā. 


