PAR SPORTU, SPORTISTIEM UN SPORTA DZĪVES ORGANIZATORU
Cienījamie snēpelnieki! Sveicu Jūs svētkos, kuri tūlīt klauvēs pie mūsu durvīm. Klāt ir atkal laiks, kad jāizgaismo
un jāizrotā mājas, jāsvin krāšņie Ziemassvētki! Lai šis laiks ikvienam liek aizdomāties par labestību, mīlestību un saskaņu,
kura ir tik ļoti nepieciešama ikdienā - tiekoties ar draugiem, kolēģiem un esot kopā ģimenē. Jaunajā gadā vēlos novēlēt, lai
pietiek apņēmības un pašpārliecinātības paveikt to, kam pietrūkusi drosme vai ticība saviem spēkiem. Noticiet - un viss būs
iespējams!
Gadu mija parasti ir apņemšanās un jaunu solījumu laiks, lai sasniegtu rezultātus. Arī sportā ir tā, ka visu laiku ir
vajadzīgas pārmaiņas, jauni un iedvesmot spējīgi cilvēki. Tāpēc, esmu izlēmis neturpināt darbu amatā „Snēpeles sporta
dzīves organizators”, jo ir grūti savienot esošos pienākumus, realizēt jaunas idejas un veltīt pienācīgi daudz uzmanības
ģimenei.
Gribu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri mani šos gadus ir atbalstījuši un, ar kuriem kopā esam cīnījušies dažādos
sporta veidos. Paldies arī tiem, kuri ir mazliet kritizējuši, jo tas dod stimulu jauniem darbiem un izaugsmei! Paldies tiem, kuri
palīdzēja izveidot sporta laukumu Snēpelē, kas līdz šim nebija izdevies. Paldies tiem, kuri bija komandā, kad „Pašvaldību
ziemas sporta spēlēs” pirmo rezi kopvērtējumā iekļuvām trijniekā! Tas bija neticams brīdis, apliecinājums gribasspēkam.
Prieks arī par dažāda līmeņa sacensību gaišajiem brīžiem, kuri vairojuši Snēpeles sporta dzīves ikdienu.
Lai panākumu nākošajā gadā ir tik daudz, cik līdz šim kopā! Veiksmi, izturību, veselību un panākumus sportā!
Kaspars Poriņš
Snēpeles pagasta pārvalde izsaka pateicību Kasparam Poriņam par rūpīgu un neatlaidīgu Snēpeles pagasta
sporta dzīves organizēšanu četru gadu garumā un novēl panākumus personīgajā dzīvē!
Sports Snēpelē netiks aizmirsts, cerams, mēs visi varam to solīt Kasparam?

Nr.183 17.12.2014.
Gads jau tuvojas noslēgumam un atkal tā 365 dienas
nokļūs vēsturē. Vai mums katram ir ko atcerēties, vai ir par
ko pasmaidīt, vai ir ko nopietni pārdomāt, - tas katra paša
ziņā.
Jauki, ja katra diena tiek pavadīta ar prieku,
gandarījumu par padarīto, ar pārdomām par kļūdām (no
kurām neviens neesam pasargāts).
Vai esam ikdienā pietiekami saprotoši un līdzatbildīgi par apkārt notiekošo? Vai protam atvainoties par pāri darījumu
un vai protam piedot? Advente ir pārdomu laiks...
Lai vecais gads aiziet ar piepildītu sajūtu! Jaunais – ar jaunām cerībām un spēku piepildījumu! Vislielākā laime tomēr
ir veselība, ko mēs, pagasta pārvaldes kolektīvs, novēlam snēpelniekiem! Skaistus Ziemassvētkus un veiksmes pilnu
2015.gadu!

ī SZIŅAS
PAGASTA PENSIONĀRU AKTIVITĀTES 2014.GADĀ

Gūt var dodot,
Gūt var ņemot.
Dodot gūtais
Neatņemams.
/Rainis/

Šajos vārdos slēpjas ļoti patiesa atziņa un dzīves gudrība. Arī Snēpeles pensionāri, piekrītot šai atziņai, nolēma
iesaistīties kādā sirdij, prātam un rokām patīkamā labdarības akcijā. Mūs mudināja veikala „Maxima” traģēdija Rīgā –
tik bīstamais un vajadzīgais glābēja darbs. Nolēmām atbalstīt mūsu Kuldīgas depo ugunsdzēsējus – glābējus un uzadīt
viņiem siltas zeķes. Ugunsdzēsēji bija gan pārsteigti, gan priecīgi. Viņi mūs iepriecināja arī ar savu – paldies. Varbūt šo
akciju mēs varētu turpināt?
Jau vairākus gadus mēs savstarpējās sarunās bijām izteikuši vēlmi apmeklēt topošo „Likteņdārzu”, šajā vasarā
mēs šo sapni īstenojām.
Par godu „Tēvu dienai” notika ekskursija uz Talsu Lauksaimniecības muzeju. Vēl ir ieplānots brauciens uz
Ventspili gada nogalē. Gribētu, lai šī ekskursija būtu kā Ziemassvētku brīnums veiksmei, saticībai, cerībai Jaunajā
2015.gadā!
Aleksandra Tīle, pensionāru apvienības „Atvasara” vadītāja

Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi (Nr.2014/13, 30.10.2014., prot.Nr.11, p.46) nosaka, ka no 2015.gada
1.janvāra: tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 100% apmērā sabiedriskajos transporta līdzekļos reģionālajos un
starppilsētu un vietējos nozīmes maršrutos Kuldīgas novada teritorijā, bet ne vairāk kā EUR 5.00 apmērā mēnesī, ir Kuldīgas
novadā deklarētām personām, kuras vecākas par 75 gadiem. Autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e – talonu, – izsniedzot
elektronisko viedkarti ar mēneša limitu EUR 5.00. Pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos –
kompensējot iegādāto biļešu vērtību (mēnesī ne vairāk kā EUR 5.00 apmērā), biļetes kompensācijai jāiesniedz pagastu pārvaldēs
vienu reizi mēnesī).
Lai saņemtu e – talonu, Snēpeles pagasta teritorijā deklarētās personas iesniedz pagasta pārvaldē pieteikumu un foto
(izmērs apmēram 3×4 cm) personalizētās viedkartes saņemšanai. Tuvāka informācija pagasta pārvaldē, tālrunis 63354250 vai
27843796 (sekretāre).


Šajā gadā ziemas darbus uz pagasta ceļiem veiks pagasta pārvaldes traktors un zemnieku saimniecība ”Kalnāji”.



Atgādinājums – uzturoties uz braucamās daļas diennakts tumšajās stundās, neapgaismotās vietās, lietot atstarotājus!



Svecītes Adventes vainagos un eglītēs dedzināsim ar piesardzību, jo neviens cits mūs nesargās, kā mēs paši!



Vecajā gadā nokārtosim visus maksājumus (zemes nodoklis, īre, komunālie maksājumi)! Lūgums atgādāt bibliotēkai
termiņā nenodotās grāmatas (tuvāka informācija tālr.29218553). Parāds nav brālis!



elektroenerģijas traucējumu gadījumā ieslēgsies automātiski. Drīzumā darbs tiks pabeigts.

Veikala „Emī Bode” darba laiks
svētkos:
Pagastā dzimis:
Ernests Freiborns
23.10.2014.
Sveicam vecākus!
Snēpeles pagasta pārvalde

24.12.
08:00-19:00
25.12.; 26.12. 10:00-17:00
31.12.
08:00-19:00
01.01.
slēgts
_____________________________
Pasts, aptieka, pagasta pārvalde
strādās sekojoši:
23.12.; 30.12. 08:00-15:30
31.12 - 04.01.
slēgts
10.01.2015. : 08:00-15:30

Snēpeles pagasta pārvalde ir iegādājusies visu nepieciešamo, lai uzstādītu stacionāro ģeneratoru pie ūdenstorņa, kurš

Mūžības ceļā aizgājis:



Darbojas Snēpeles pagasta pārvaldes mājas lapa (www.snepele.lv), kurā iespējams iepazīties ar notikumiem pagasta dzīvē.



Sakarā ar zādzībām Snēpeles centrā, kā arī drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanai, nākamajā gadā plānots iekārtot
videonovērošanas kameras.


ANDREJS UPENIEKS
(dzimis 1950.g.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Snēpeles pagasta pārvalde

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

Pagasta pārvaldes divi tehniskie darbinieki turpmāk, papildus esošajiem pienākumiem, veiks sētnieka darbu centrā
(norādītās vietās) un pie pagasta ēkas.

Šī gada pirmā rudens/ziemas vētra 13.decembrī arī Snēpelē atnesa
nemierīgus brīžus, ieskaitot elektronerģijas padeves traucējumus līdz nākamās
dienas pēcpusdienai, kā arī daudz lauztu koku uz ceļiem un laukiem.
Kārtējais koks uzkrita uz internāta ēkas jumta. To noņēma Kuldīgas komunālo
pakalpojumu vīri ar autopacēlāja un traktora palīdzību.
Arī pils parkā darba daudz, lai savāktu lauztos kokus. To veiks pils strādnieks,
kopīgi ar pagasta pārvaldes darbinieku.

BIBLIOTĒKĀ
Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās ir svinama diena,
kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu, tādēļ 2014.gada
10. novembrī Snēpeles bibliotēka sadarbībā ar Kultūras
namu rīkoja Mārtiņdienas pasākumu.
"Mārtiņdiena, Mārtiņdiena
Visi bērni tevi gaida".
Uz pasākumu ieradās Kuldīgas Centra vidusskolas
Snēpeles filiāles bērnudārza un pirmsskolas sagatavošanas
grupiņas ar audzinātājām. Pasākuma ievadā bibliotēkas
vadītāja iepazīstināja bērnus ar Mārtiņdienas tradīcijām,
paražām un ticējumiem. Bērni minēja mīklas, krāsoja
Mārtiņdienas gaili un piedalījās rotaļā "gulēja saulīte".
Attēlā redzami bērnu veidotie lukturīši, ar kuriem viņi dosies rūķu gājienā uz Snēpeles pili 19.decembrī, egles iedegšanas
pasākumā (bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu).


Visu novembra mēnesi Snēpeles bibliotēkā bija skatāma Kārļa Dazarta gleznu izstāde.



Novembra mēnesī bibliotēkā tika uzsākta datorprasmju apmācība Kuldīgas Centra
vidusskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas sagatavošanas grupas bērniem. Bērni apgūst
pašas vienkāršākās pamatprasmes darbam ar datoru – mācās to ieslēgt, izslēgt , apgūst
darbības ar peli, tastatūru un mācās zīmēt izmantojot datorprogrammas, kā arī spēlē
interaktīvās spēles. Nodarbības notiek rotaļu veidā.



Bet līdz 15.01.2015 skatāma Turlavas bibliotēkas vadītājas Sandras Brantevicas
fotogrāfiju izstāde „Fotoknipši”.



Visu decembra un janvāra mēnesi bibliotēkā skatāma arī Emīlijas un Ritas Kaminsku
adījumu izstāde.

Bibliotēka izsaka pateicību snēpelniecei Anitai Bekei par jaunu un vērtīgu grāmatu
dāvinājumu Snēpeles bibliotēkas fondu krājumiem. Dāvinājums veikts jau divas reizes!

KULTŪRAS PASĀKUMI DECEMBRĪ
19.decembrī plkst. 15:00 Kultūras namā
Svētku pasākums „Pretī Ziemassvētkiem” - aicināti pagasta pensionāri (lūgums pieteikties līdz 17.decembrim pie kultūras
nama vadītājas vai sekretāres).
19.decembrī plkst. 18:00
Egles iedegšana pie „Pagastmājas”, kurai sekos rūķu gājiens un egles iedegšana pie Snēpeles pils. Gājienā var piedalīties
visi: galvā rūķu cepures, rokās gaismas lukturīši!
25.decembrī plkst.14:00
Svētku dievkalpojums Snēpeles luterāņu baznīcā. Koncertēs senioru ansamblis „Atvasara” un koris no Aizputes.
30.decembrī plkst. 17:00 Kultūras namā
Svētku eglīte Snēpeles pirmsskolas vecuma bērniem „ Brīnumu gaidot!”. Informējam bērnu vecākus, ka paciņas saņems
tikai pagastā deklarētie un faktiski dzīvojošie bērni. Ir iespēja piedalīties pasākumā arī citur dzīvojošiem bērniem, tikai šajā
gadījumā paciņas apmaksā vecāki, iepriekš sazinoties ar kultūras nama vadītāju.
31.decembrī plkst. 21:00 Kultūras namā
Jaungada nakts ballē aicinām kopā jautri sagaidīt 2015.gadu (dejosim, jokosim, zīlēsim, liesim laimes)
Spēlēs grupa no Lapmežciema „ Lietus blūzs”
(Maksa par klātiem galdiem EUR 5.00 no personas, pieteikties līdz 23.decembrim kultūras namā pie Raimondas)
Kontakti:
Kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane tālr. 27843792, pagasta sekretāre Ilze Bumbiere tālr. 27843796
DZIESMA MANAM PAGASTAM
Jau divpadsmito gadu Snēpeles kultūras nams piepildīts pagasta ļaudīm un ciemiņiem.
Visi sanākušie vēlas redzēt jaunus un interesantus dziedātājus, kuri gadu no gada sniedz
koncertu savam pagastam. Katrs no viņiem ļoti cenšas un ļoti uztraucas, bet pateicoties
ansambļa "Imula" meistarībai - visi savas izvēlētās dziesmas pasniedz jaukā un individuālā
veidā. Šogad iedzīvotāji balsoja par jaunajiem un tiešām talantīgajiem dziedātājiem (muzikantu
balva māsām Agnetei un Elīzai Līdakām, pieaugušo grupā uzvarēja Alise Šteinberga, bērnu
grupā Laura Līdaka.
Pasākuma noslēgumā tika pasniegtas balviņas un kopīgi dziedātās dziesmas visus
vienoja draudzīgā un jaukā atmosfērā. Pasākumu vadīja Raimonda un Santa - jaukā
humoristiskā noskaņā, vakaru noslēdza balle ar grupu "Imula".
JAUNIE SENIORI

SADANCOŠANA „NO MĀRTIŅIEM LĪDZ METEŅIEM”
22.novembrī mūsu vidējās paaudzes deju kolektīvs uzņēma viesus. Uz kopīgu
sadejošanu bija atbraukuši Ulbrokas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Stopiņš”, Alsungas kultūras nama kolektīvs „Suiti”, Kabiles kultūras nama deju
kolektīvs „Meždzirnas”, kā arī paši snēpelnieki.
Jaukā koncerta laikā bija iespēja baudīt septiņpadsmit dažādas tautas dejas.
Koncertu papildināja arī kapella „Kā ir tā ir”. Nobeigumā sekoja viesu cienāšana ar
brīnišķīgi gardu zupu un lustīga balle ar jautriem priekšnesumiem.
SNĒPELES AUDĒJU DARBI IZSTĀDĒ
Mākslas Nams aicina apskatīt Kuldīgas novada Tautas lietišķās mākslas studijas
“Varavīksne”, “Vēveri” un “Padures aušanas pulciņa” izstādi „Gadalaiku noskaņa”.
Izstādes atklāšanā dziedāja Kuldīgas folkloras kopa “Kūrava”un stāstus stāstīja
stāstnieces. Audējas pārrunāja darbu tapšanas nianses, savstarpēji sveica kolektīvus un
to vadītājas. Izstādē apskatāms pēdējo 5 gadu veikums – ap sešdesmit dažādu autoru
veidoti darbi.
Izstāde atvērta no 27.11.2014. līdz 04.01.2015. Tuvāk ar notikumu varat
iepazīties arī Skrundas TV sižetā (www.skrundastv.lv) un Snēpeles mājas lapā
(www.snepele.lv).
Foto: Snēpeles TLMS “Vēveri” kolektīva pārstāvji Kuldīgas Mākslas Namā –
atklāšanas pasākumā. Interviju Skrundas televīzijai sniedz Snēpeles TLMS vadītāja
Aina Siatkovska.

Dzeja, skaisti apsveikuma vārdi, ziedi. Tā pagasta cilvēki sveica savus iedzīvotājus, kuri
pievienojās senioru pulkam: Vija Medniece, Tālivaldis Afanasjefs, Uldis Māzers. Uz pasākumu no
sešiem “jaunajiem senioriem”bija ieradušies trīs, bet tas nemazināja sirsnību. Senioru un viesu
priekam koncertu sniedza senioru vokālais ansamblis no Pastendes Talsu novada, Jura Lasenberga
vadībā. Vakara gaitā izveidojās jauka dancošana un dziedāšana, dzejas deklamēšana ļoti humoristiskā
gaisotnē.
SNĒPELNIEKI SVIN LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU!
15.novembrī kultūras nama zālē, tika sveikti iedzīvotāju ieteiktie laba darba
darītāji (Gunta Freiborne, Arvīds Līdaka, Arvīds Ozoliņš, Mārtiņš Mednieks, Sandra
Reimane, Ilonda Reita, Natālija Rudze, Andris Dundurs, Andris Kārkliņš, Dzintra
Arāja, Aivars Bērics.
Pasākuma nobeigumā bija iespējams noklausīties tautas dziesmas pašu pagasta
iedzīvotāju izpildījumā. Dziedātāji izpildīja dažādus tautas mīlētus skaņdarbus, skaļu
aplausu pavadījumā. Pateicamies dziesmu izpildītājiem: I.Paičai, I.Bumbierei,
D.Arājai un S.Āboliņa, A.Goža, I.Plēgermane un S.Zālīte, A.D.Iesalniece, S.Poriņa,
N......, A.Šternberga, Z.Erta, un grupas „Ēna” pavadījumā.
18.novembra vakarā Snēpeles pils iemirdzējās neskaitāmās sarkanbaltsarkanās sveču
gaismiņās, skanēja mūzika un pagasta centrā bija jūtama īsta svētku noskaņa. Tieši deviņos vakarā
tika dziedāta Latvijas valsts himna. Latvijas dzimšanas diena nosvinēta godam!

