Konkurss – iespēja iegūt naudas balvu
Konkursa “Sakoptākā lauku sēta - 2016” pirmo kārtu organizē pagasta pārvalde,
otro kārtu - Kuldīgas novada pašvaldība. Konkursa noslēguma pasākums notiks 1.oktobrī
Kuldīgā, Hercoga Jēkaba tirgus laikā.
Lūdzam pagasta pārvaldē pieteikt konkursam savu vai citu sētas!
Iedzīvotāju sapulcē
21. martā Kultūras nama zālē pulcējās pagasta iedzīvotāji, lai dzirdētu pašvaldības pārstāvju, apsaimniekotāju u.c.
darbinieku sniegto informāciju. Sapulcē piedalījās Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons, sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska, projekta speciālists Matīss Upītis, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
darbinieki Kaspars Poriķis, Kristīne Silvestrova, Kristīne Kuzmina, kā arī Valsts policijas iecirkņa inspektore Mārīte
Kanapola.
Pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava pastāstīja par pagastā padarīto un plānoto dažādos saimnieciskajos darbos,
aicinot iedzīvotājus rūpīgāk sekot tīrībai un sakārtotībai pagastā, galvenokārt rūpējoties par savu nekustamo īpašumu. Tika
izteikta pateicība iedzīvotājiem par atsaucību rīkotajās talkās, informējot par talkas organizēšanu pagasta kapsētās. Sevišķi
liels paldies par padarīto un sasniegto tika teikts pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem.
V.Gotfridsons pastāstīja par lielākajiem pašvaldības darbiem un projektiem Kuldīgā. Vairāk jautājumu un debates
izraisījās par atkritumu savākšanas dārgajām izmaksām (piem. būvgružu konteiners izmaksā 150.00 EUR), kā rezultātā
atkritumi nonāk mežmalās. Jautājumus saņēma arī Matīss Upītis par ūdenssaimniecības tarifu celšanu snēpelniekiem,
atbilstoši Domes lēmumam un eksperta veiktajam slēdzienam.
Prieks par izdomu un mīlestību
Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē – pirmsskolas izglītības iestādē un bērnudārza
grupiņā top rotājumi! Katru reizi dodoties darba jautājumos uz pili, acis kavējas pie tiem – gan
telpās, gan grupiņās. Vienmēr tie ir tuvākajam svinamajam brīdim piemēroti, krāsas un izdomas
bagāti. Audzinātājas māca bērnus darboties ar dažādiem materiāliem, šķērēm, fantazēt un
fantāzijas īstenot darbiņos. Aktīvākā ideju autore un īstenotāja ir audzinātāja Inga Potapova.
Pirms Lieldienām izgatavoti jauki dekori, izmantojot ļoti vienkāršus materiālus. Paldies par
regulāri gādāto prieku! Bet pasākumā, veltītam Māmiņas dienai, bērni braši uzstājās ar dziesmām
un dzejolīšiem,
un ne vienai
vien mammītei
sariesās
asara.
Bērni priecājās par padarīto
un iespēju gāja
gardirotaļās
pamieloties
pie vecāku
sarūpētā acīs
galda.
Svētki
visiem! Jūlijā bērnudārza
darbinieki dosies atvaļinājumā, bet pēc mēneša rosība atkal atsāksies, jo jaunais mācību gads vairs nebūs tālu!
Plānotie ceļu darbi
Pagājušā gada sezonā tika iesākts darbs pie lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas sakārtošanas Snēpeles centrā, šogad
darbi tiks turpināti. Paldies daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kuri reaģē uz pagasta aizrādījumiem un izveidotās ūdens
noteces atbrīvo no atkritumiem. Tiks greiderēts, pļauts un darīts viss, kas nepieciešams ikdienas autoceļu uzturēšanai,
protams - esošā finansējuma ietvaros. Plānotie darbi centrā prasīs lielu finansējumu.
Ir saņemti lūgumi/prasības ceļu malas atbrīvot no krūmiem, kas pagastā ir diezgan liela problēma, gan šauro ceļu
dēļ, gan zemes īpašnieku iebildumu dēļ (zemes robežas). Dažviet šim darbam būtu nepieciešama brigāde ar zāģiem, kuras
pagastam nav. Visam nepieciešamajam uzreiz naudu nevaram atvēlēt, darbu daudz un jāsāk ar noslogotāko posmu
sakārtošanu (centrs), paralēli – ikdienas uzturēšana. Strādāsim un būsim saprotoši viens pret otru!
Paldies par atsaucību talkās
Liels paldies katram, kurš piedalījās un uzskatīja par savu pienākumu palīdzēt pagastam sakopt kapus!
Sapulcējās necerēti daudz cilvēku, sevišķi Centra kapos. Talcinieki grāba lapas, vāca zarus Kundu, Kalna, Centra un
Vindenieku kapsētās. Visiem kopā izdevās padarīt daudz!
Pagastā dzimuši

Darba laiki svētkos

(marts - jūnijs):

Snēpeles veikals:

Jānis Irbe
(14.05.2016.)
Toms Puzars
(20.05.2016.)
Sveicam vecākus!
Snēpeles pagasta pārvalde

23.06.
24.06.

08. 00 – 19. 00 ;
11. 00 - 20. 00
******************

Snēpeles aptieka:
pirmdienās, trešdienās, piektdienās
09.00-15.00
Priecīgus svētkus!

Mūžības ceļā aizgājuši
(marts - jūnijs):
Halvars Vitomskis
(dzim. 1948.g.)
Astrīda Bružāne
(dzim. 1947.g.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Snēpeles pagasta pārvalde

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

Kā līgosim Snēpelē
Jauks laiks Jāņos mums visiem būtu vislabākais svētku sveiciens! Bet to nu
gan varam tikai “palūgt” un cerēt, ka lietus nelīs….
22.jūnijā plkst. 18:00 pagasta brīvdabas estrādē “Tā līgo Snēpelē” notiks jautras
izdarības, dažādas nodarbes, ēšana un dzeršana. Tur jābūt katram, kurš tur cieņā Līgo
vakara un Jāņu tradīcijas! Visi laipni gaidīti!
Sveicam absolventus
Kuldīgas skolās pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību ir ieguvuši 9
audzēkņi, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Snēpeles pagasts. Aiz muguras ir
nopietni padarīts darbs, kura rezultāts būs jūtams vēl pēc dažiem gadiem, kad
katrs no jauniešiem būs ieguvis savu darba vietu.
Šajā mirklī absolventi tikai klusībā domā par savām iecerēm un vēlmēm...
Novēlam veiksmi un izdošanos savus, sapņus īstenojot!
Snēpeles pagasta pārvalde sveic skolu absolventus, vecākus un pedagogus!
Attēlā: Vilgāles pamatskolas 9.klases izlaidums11.jūnijā
Kā virzās doktorāta atjaunošaana
“Pagastmājas” ēkā bijušās pasta nodaļas vietā, ir izremontēta telpa doktorāta vajadzībām (paplašinātas durvis,
ievilkts ūdensvads, ierīkota izlietne, izbūvēta starpsiena procedūru vajadzībām). Tiklīdz tiks saņemti dokumenti ar
nepieciešamajiem labojumiem, sniegsim dokumentus Valsts zemes dienestā telpas inventarizācijas veikšanai (25 dienas).
Turpinājumā pašvaldība iznomā telpas, pagasts slēdz nomas līgumu, ģimenes ārste veic pārējās nepieciešamās darbības
sertifikācijai.
Jāparaksta līgumi par ūdens un kanalizācijas tarifu izmaiņām
Sakarā ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaiņām, lūdzam privātmāju īpašniekus, kuri saņem ūdeni
no centralizētā ūdensvada, darba dienās no plkst. 8:00 – 16:30, pirmdienās līdz 17.30, ierasties pagasta pārvaldē pie
sekretāres parakstīt ūdens un kanalizācijas pakalpojumu līguma grozījumus.
Par neizmantoto fiksēto tālruņu atslēgšanu pagasta pārvaldē
Sākot ar š.g. 1.jūniju, ir atslēgti fiksētie tālruņi Snēpeles bibliotēkā, kultūras namā un bērnudārzā. Bibliotēku un
kultūras namu varat sazvanīt pa mobilajiem tālruņiem: bibliotēka tālr. 29218553, kultūras nams tālr. 27843792. Fiksētais
tālrunis doktorātam ir pārcelts no “Ambulances” uz jaunajām doktorāta telpām “Pagastmājā”.
Snēpelē jauns bāriņtiesas darbinieks
Kuldīgas novada Bāriņtiesas loceklis Agnis Birznieks, tel. 20240443, pieņem apmeklētājus Snēpeles pagasta
pārvaldē pirmdienās 13.00-15.00; ceturtdienās 10.00-12.00. Dažreiz ir neskaidrības par notariālo darbību zonām un
apmēriem, tādēļ informācijai: saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61. panta pirmās daļas pirmajā punktā noteikto, bāriņtiesa
savā darbības teritorijā apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu
deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un, ja darījuma summa nepārsniedz 8537 euro. Kuldīgas novada bāriņtiesas darbības teritorija ir Kuldīgas novads. Bāriņtiesai ir arī citi nopietni pienākumi, kas attiecināmi uz bērniem
un ģimenēm.
Mūsu TLMS “Vēveri” piedalījās Rīgas gadatirgū
Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu Gadatirgus notika 4.,5.jūnijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā. Latvijas amata meistaru izstrādājumu vērtēšanas ekspertu komisija apstiprināja dalību 2016.gada Gadatirgū arī
Snēpeles TLMS “Vēveri”. Audējas izturējušas ļoti stingru konkursu un atzītas par teicamām amata meistarēm, lai
piedalītos tirgū starp citiem amata brāļiem un māsām lietišķajā mākslā. Apsveicam!
3x3 nometne Pelčos
Pasaules latviešu ģimeņu 3x3 nometnes jeb saieti Latvijā ik vasaru notiek divās vietās. Šogad no 24. līdz 31.
jūlijam ap 450 dalībnieku no dažādām valstīm pulcēsies Pelčos. 3x3 ir saiets dažāda vecuma cilvēkiem, lai paplašinātu
latviskās zināšanas, veicinātu kopību, stiprinātu ģimenes, attīstītu latvisko kultūrvidi. Šī pasākuma ietvaros arī Snēpelē
notiks ekskursija, kurā piedalīsies nometnes dalībnieki. Un snēpelniekiem ir ar ko palepoties!

Izdaiļosim savu pagastu
Praktisko nodarbību cikla dalībnieces uz savu kārtējo nodarbību tikās 8.marta pēcpusdienā.
Šajā datumā pavasaris virmo gaisā, sievietes saņem ziedus. Arī mēs vēlējāmies pasniegt ziedus, taču
.
šoreiz
– savam pagastam.
Izlozes kārtībā tika saņemtas puķu sēklas, kuras tika iesētas stādiņu audzēšanai kastītēs. Mēs
plānojam izaudzēt puķu stādus, kurus vēlāk stādīsim pagasta centrā. Doma ir laba, kaut mums izdotos
to realizēt! Kultūras nama vadītāja Raimonda apņēmās regulāri sējumus uzraudzīt un laistīt.
Vokālo ansambļu skate
Martā Kuldīgas kultūras centrā notika novada vokālo ansambļu skate, kurā piedalījās arī visi trīs mūsu pagasta
kultūras nama kolektīvi: senioru vokālais ansamblis “Atvasara”-vadītāja Dzintra Arāja, sieviešu vokālais ansamblis
“Mozaīka”- vadītāja Silva Zālīte un vīru vokālais ansamblis-vadītāja Silva Zālīte. Gan ansambļu vadītājas, gan paši skates
dalībnieki ar savu sniegumu ir apmierināti. Nav jau tā, ka nevar vēl labāk, bet gandarījums ir. Visi trīs kolektīvi skatē
ieguva otro pakāpi. Vīru vokālajam ansamblim žūrijas komisija deva iespēju sevi parādīt otrajā kārtā - zonālajā skatē, kura
notika Kuldīgas kultūras centrā 16. aprīlī. Lai attaisnotu doto iespēju, mūsu vīru ansamblim darba bija daudz. Gribam
pateikt lielu paldies visiem dziedātājiem, kolektīvu vadītājām un koncertmeistarei Stellai Pavlovičai!
Bērnu deju kolektīvs Skrundas deju svētkos
27.jūnijā mūsu mazie dejotāji piedalījās bērnu deju svētkos “Skrundai – 20″. Kopā ar
mazajiem dejotājiem no Kalvenes, Saldus novada un Skrundas bērni devās gājienā no tirdzniecības
centra līdz Skrundas estrādei, kopīgi dejojoja un priecājā s. Lai gan laiks bija karsts un mazākajiem
dejotājiem nāca miedziņš, visi izturēja! Paldies bērniem un viņu vecākiem!
Viesi no Senioru padomes
Pavasarī Snēpelē ciemojās Senioru padome, kura pašvaldības izpilddirektores
Ilzes Dambītes – Dambergas pavadībā ciemojās Snēpeles pagasta pārvaldē, ar interesi
uzklausot Raimondu Vilmani par darbu kultūras namā, Birutu Dambergu bibliotēkā,
Āriju Brūderi sociālajā darbā, ieklausoties arī pagasta pārvaldes vadītājas ikdienā.
Viesiem bija iespēja iepazīties ar Snēpeles baznīcu, kur Ārija Brūdere pastāstīja par
paveikto un plānoto draudzē. Bet Snēpeles pilī seniori iepazinās ar bērnudārza darbu, bet
visvairāk interesēja senioru sieviešu vokālā ansambļa dziesmu izpildījums un stāstījums
par aktivitātēm pensionāru klubiņā. Aina Siatkovska daudz un pacietīgi stāstīja un
demonstrēja, kā top audēju darbi. Vēl viesi devās uz strausu audzētavu, lai redzētu lielos
putnus un uzzinātu par to audzēšanu.
Senioru sieviešu vokālais ansamblis piedalās Baznīcu nakts pasākumā
2016.gada kultūras notikums ir Baznīcu nakts, kur apmeklētājiem baznīcā tiek
sniegti brīnišķīgi koncerti un dvēselei tīkamas uzstāšanās. Sociālajā tīklā Facebook
iespējams vērot Marika Skricka foto albumu par minēto pasākumu 12,jūnijā, kurā
redzamas arī pagasta senioru vokālā ansambļa dalībnieces koncerttērpos. Prieks, ka esat
atpazīstamas!
Brauc uz Briseli
Pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Snēpele” gatavojas savam atbildīgajam braucienam uz Eiropiādi Briselē.
Jūlija sākumā kolektīvs dosies uz Rīgu, lai uzstātos un parādītu savu gatavību braucienam. Vēlam veiksmi!
Snēpeles amatierteātrim pirmizrāde
23.aprīlī notika amatierteātra pirmizrāde Evelīnes Grāmatnieces komēdijai
“Jaunsaimnieka līgavas”. Pēc teātra izrādes visi ballējās grupas “Bruģis” pavadībā.

Pašdarbnieku atskaites koncertā
Pašdarbnieku atskaites koncerts maija beigās vienmēr pulcē daudz skatītāju. Katrs kolektīvs ir mūsu pagasta
vārda nesējs un par to pateicības vārdi katram: kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem, organizatoriem. Lai kolektīvi
varētu uzstāties un sniegt priekšnesumu kvalitatīvi, piedalās daudzi: strādnieki, apkopēji, apskaņotāji, muzikanti,
šoferītis – paldies visiem! Jauki, ka snēpelnieki ir atraduši sev piemērotu un aktīvu atpūtas veidu. Lai visiem veicas
turpmākajā darbā un lai piepildās visas ieceres!
Kurzemes Deju svētkos arī snēpelnieki
18. jūnijā plkst. 19.00 Liepājas Olimpiskā centra arēnā dimdēs dejotāju soļi, aicinot
uz vērienīgu Kurzemes Deju svētku lieluzvedumu “Pašā jūras vidiņā”. Koncertā
piedalīsies arī mūsu VPDK "Snēpele".Deju svētkos satiksies 99 deju kolektīvu 2160
dejotāji no Kurzemes 22 novadiem un pilsētām, kā arī viesi – “A” grupas Tautas deju
ansambļi “Diždancis” no Jelgavas, “Gauja” no Valmieras, “Līgo” no Rīgas un
senioru deju kolektīvs “Tacis” no Carnikavas.
Pasākumi kultūras namā Jāņu priekšvakarā
22.jūnijā plkst. 18:00 pagasta brīvdabas estrādē “Tā līgo Snēpelē”:
o siers, alus, pīrāgi, rauši – smeķēsim , pirksim, pārdosim;
o iepazīsim zāļu tējas- kura kurai vainai der;
o pīsim svētku vainagus – skaistākiem noderīgas balvas;
o kāpsim umurkumurā;
o 18:00 startēs jautrās orientēšanās komandas “Vai tu pazīsti Snēpeli?”;
o līgosim, dejosim, zīlēsim;
o ap plkst. 20:00 rādīsim kā pareizi jāiet pirtī un tieši Līgo vakarā…;
o būs spēles gan lieliem, gan maziem.
Uz tikšanos! Ja ir neskaidrības vai jautājumi ,zvaniet 27843792 Raimondai.
Ekskursija pagasta pensionāriem
Trešdien, 17. augustā, tiek rīkota kopīga ekskursija ar Pelču pensionāriem. Dosimies apskatīt Hercoga
Jēkaba vīna darītavu, zemnieku saimniecību “Zāgkalni” un Usmas baznīcu. Pieteikties līdz 13. augustam pagasta
pārvaldē pie Raimondas Vilmanes, tālr.27843792. Izbraukšanas laiks un ieejas biļešu cenas tiks precizētas, bet
brauciens būs par brīvu.
Laipni aicināti – būs
interesanti!
Senioru saiets Ēdolē (pasākuma norise)
Cienījamie Snēpeles pagasta seniori! Ēdoles pagasta pārvalde aicina piedalīties 16. senioru saietā “Lai dzīve
lustīga un kustīga!”, kura notiks Ēdolē, 2016.gada 30.jūlijā.
Pasākuma norise: 12.00-13.00 Dalībnieku ierašanās Ēdoles pils parkā, reģistrēšanās, ziedu paklāju veidošana. 13.3013.45 svētbrīdis Ēdoles baznīcā, piemiņas brīdis Uldim Jaunzemam. 13.50-15.00 Ēdoles pagasta apskate – skola,
kultūras nams, Dzirnavu dārzs, Ēdoles pils. 15.00-15.10 Svētku oficiālā atklāšana, 15.15-15.45 svētku koncerts:
Sieviešu folkloras kopa “Atštaukas” no Liepājas. 15.50-16.30 pagastu sveikšana, izrādīšanās, pateicības vārdi, 16.3017.00 “Atštaukas koncerta turpinājums”. Turpinājumā balle ar Alsungas kapellu “Suitu muzikanti”. Līdzi jāņem
groziņš un labs garastāvoklis. Dalības maksa 3,00 EUR. Dalībniekus lūdzam pieteikties pie sekretāres t.63354250, vai
kultūras namā pie kultūras nama vadītājas t.27843792 - līdz 15.jūlijam!
Pasākumi un izstādes Snēpeles bibliotēkā
o Snēpeles bibliotēkā no 1.aprīļa līdz 27. maijam bija skatāma Latvijas – Lietuvas programmas projekta “Ezeri
nākotnei” partneru ceļojošā izstāde.
o No 4.aprīļa līdz 31. maijam bija skatāma snēpelnieces Irēnas Taubes rokdarbu izstāde “Manis pašas radīts…”.

Kapella “Kā ir, tā ir...” Valkā
28. un 29.maijā Valkā notika XIX Latvijas Tautas mūzikas svētki, kuros pirmo
reizi piedalījās arī Snēpeles kapela “Kā ir tā ir”. Latvijas – Igaunijas robežpilsēta Valka
laipni uzņēma trīsdesmit septiņas kapelas no Latvijas kā arī viesus no Igaunijas, Lietuvas
un Karēlijas. Divas dienas - pirmo Valkā , otro Valgā - skanēja īsts dziesmu maratons,
kurā uzstājās visas kapelas, mudinot piekopt dzīvo muzicēšanu. Piedaloties šajos svētkos
kapelas dalībnieki guva daudz neaizmirstamas pieredzes, ieguva jaunus draugus un
iespaidus. Pasniedzot pateicības rakstu, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas mūzikas
eksperts Ilmārs Pumpurs teica: “Dzirdot kapelas nosaukumu, domājām- Kā ir tā ir!?,nez
kā būs, bet ziniet ir ļoti labi…!”

o Bibliotēkā skatāma arī virtuālā izstāde “Grāmatu jaunumi” , kurā var apskatīt jaunākās iegādātas grāmatas .
o Aprīļa un maija mēnesī bibliotēkā bija organizētas praktiskas un radošas nodarbības “Tinam, pinam, līmējam”
Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas sagatavošanas grupas bērniem.
o “Bērnu žūrijas dalībniekiem” 15.jūnijā notika ekskursija uz Apriķu Rūķu muzeju.
o No 21. jūnija līdz 30. jūnijam literatūras izstāde par Jāņiem “Jāņu diena, svēta diena…”
o No 1. jūlija līdz 31. augustam bibliotēkā būs skatāma Mudītes Martinovas gleznu izstāde.

