“Skolotājmājas” remonts
Atbilstoši noslēgtajam līgumam starp Kuldīgas novada pašvaldību un SIA “A
Celtne”, tiek veikts Snēpeles pagasta daudzdzīvokļu mājas “Skolotājmāja” remonts.
Celtnieki strādājuši pie jumta seguma nomaiņas, kā arī lietus ūdens noteksistēmas
sakārtošanas. Jumta virsējā daļā tika apmesti skursteņi. Lielākie darbi ir pabeigti,
palikuši daži sīki darbiņi. Kontrolējošās institūcijas ir mājas apsaimniekotājs
“Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kā arī pagasta pārvalde.
Par e- taloniem
Informējam, ka sākot ar martu ļoti stingri tiks kontrolēti e-taloni autobusos. Tas nozīmē, ka visiem, kuri
izmanto e- talonus, tiem jābūt līdzi un jādarbojas. Ja kādam talons nedarbojas, lūdzam ziņot pagasta pārvaldei. Kamēr etalons tiks gatavots, skolēnam jāpērk biļete, kura tiks atmaksāta pagasta pārvaldē.
Atgādinājums senioriem, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu: varat pieteikties e–talona saņemšanai pagasta pārvaldē.
Katru pavasari sagaidam kā ilgi gaidītu brīnumu - veldzējoties zaļajā
skaistumā un bērzu sulu spēka avotā. Pavasaris nes mums spēku un prieku
strādāt! Snēpelē atkal sāks elpot zeme, kurai mieru neliks zemnieki, smaržos
zāle un ziedi, bet mēs, cilvēki, ienirsim šajā brīnišķīgajā burzmā un dzīvosim!
Snēpelnieki var lepoties ar savu pagastu un cilvēkiem, kuri ar
atbildību apstrādā laukus, dārzus, kopj savu māju un mīl savas tēva mājas.

Sakopsim apkārtni un nepieļausim pārkāpumus
Pavasarim atnākot, nepieciešams sakārtot ne tikai savu sētu, bet arī tuvāko apkārtni, varbūt nepieciešams savākt
ziemas garumā sakrātos dārza atkritumus vai zaru kaudzes, salabot žoga stabu vai sētu. Atkritumus ir iespējams ievietot
šķirojamajos konteineros (atbilstoši prasībām). Snēpeles centrā un arī pagastā ir vairāki īpašumi, kuriem daudzu gadu garumā
sakrājies kaudzēm drazas. Vairāki īpašnieki ir saņēmuši mutisku lūgumu tos sakopt, cerams, ka solījumi tiks pildīti.
Vairākkārtīgi snēpelnieki savā starpā pārrunā dažādus klajus iedzīvotāju administratīvus pārkāpumus un nerakstot
iesniegumus policijai – paši to pieļauj. Neviens cits no malas nenāks un taisnību un tīrību neieviesīs, kā tikai mēs paši!

Būsim visi kopā – gan strādājot, gan atpūšoties, jo kopībā ir spēks!
Par Snēpeles pasta nodaļu

Par suņu reģistrēšanu un čipēšanu
Līdz 1. jūlijam ir jāveic obligāta suņu reģistrēšana centrālajā datu bāzē. Vispirms ir jādodas pie veterinārārsta, kur
dzīvniekam ievada mikročipu (apm. EUR 20.00) un vakcinē vismaz pret trakumsērgu (apm. EUR 8.00), tikai tad dzīvnieku
var reģistrēt. Saimnieks var izvēlēties reģistrāciju kārtot pats pie Lauksaimniecības datu centra darbiniekiem, pirms, tam
samaksājot nodevu (EUR 7,11), vai uztic to veterinārārstiem (apm. EUR 10.00), kuriem ir līgumi ar Lauksaimniecības datu
centru. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491.
Kuldīgas novadā var griezties pie veterinārārstiem - Olāra Obodņikova (tālr.29104453) un Maritas Līdakas
(tālr.26336191). Suņu reģistrēšanu un čipēšanu pārbaudīs pašvaldības policija ar speciālu skeneri.
Par šo noteikumu neievērošanu ir noteikti lieli sodi - par attiecīgo pārkāpumu var piemērot naudas sodu fiziskajām
personām no 7 līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 350 eiro.

Cienījamie klienti! No 2016. gada 17. marta tiek mainīta Snēpeles pasta pakalpojumu sniegšanas vieta un darba
laiks. Turpmāk pasta pakalpojumus varēs saņemt: Turlavas pasta nodaļā Gundegu iela 1, Turlavas pagasts, Kuldīgas
novads, LV-3329, darba laiks: pirmdien 8:30 – 11:30, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 8:30 – 12:30, sestdien,
svētdien – slēgts.
Arī turpmāk pasta pakalpojumu sniegšanas vieta būs „Pagastmāja”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads darba
dienās no 12:00-13:00. Būs pieejami šādi pasta pakalpojumi: naudas pārvedumu izmaksa; komunālo maksājumu un citu
rēķinu apmaksa; komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā; pastmarku un aplokšņu iegāde; preses izdevumu abonēšana;
vienkāršu un ierakstītu vēstuļu un pastkaršu nosūtīšana; iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences pieņemšana un
nosūtīšana; iekšzemes un pārrobežu pasta paku pieņemšana un nosūtīšana.
No 17. marta sūtījumus varat saņemt Turlavas pasta nodaļā vai piesakot dienu iepriekš pa tālruni 63372330, pie
pastnieka „Pagastmāja” noteiktajā darba stundā. Sīkāku informāciju par pasta pakalpojumu saņemšanu: tālrunis 63372330.

Domē deputāti ir pieņēmuši lēmumu par ūdenssaimniecības tarifu paaugstināšanu
Tarifa izmaiņas tika skatītas pamatojoties uz pieaicināta eksperta veikto analīzi novada piecu pagastu griezumā
(Snēpele, Sermīte, Gudenieki, Kurmāle, Ēdole) – pagasti, kuros pēdējo piecu gadu intervālā tika īstenoti ūdenssaimniecības
projekti. Kuldīgas novada Domes lēmums (28.01.2016.) nosaka, ka sakarā ar būtisku ūdens patēriņa samazināšanos,
radusies situācija, ka ūdenssaimniecības sektors netieši tiek dotēts. No šā gada 1.maija noteikta maksa par: ūdensapgādi
EUR 1,02 (ar PVN par 1 m3), kanalizācija EUR 0,89 (ar PVN par 1 m3), kombinētais tarifs EUR 1,91 (ar PVN par 1 m3).
Tuvāku informāciju sniegs Domes pārstāvis Matīss Upītis iedzīvotāju sapulcē 21.martā.

(janvāris - februāris):
Roberts Mednieks
(12.01.2016.)
Ralfs Brokāns
(25.02.2016.)
Sveicam vecākus!
Snēpeles pagasta pārvalde

Veikala darba laiks Lieldienās:

27.martā 10.00-18.00;
28.martā 10.00-19.00.
Pārējās dienās veikals strādās
parasto darba laiku.
Veikala kolektīvs novēl
priecīgus svētkus!

Mūžības ceļā aizgājuši
(janvāris - februāris):
Anna Vanaga
(dzim. 1931.g.)
Emīlija Kaminska
(dzim. 1942.g.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Snēpeles pagasta pārvalde

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

Solvita Valtere, VAS “Latvijas Pasts” Kurzemes reģiona vadītājas vietniece
Par doktorāta darbības atjaunošanu
Doktorātu slēdza Veselības inspekcija 2015.gada nogalē. Slēgšanas iemesls - iestādes neatrašanās reģistrā (kas
ir ārstu ziņā), kā arī papildus – telpu neatbilstība invalīdu apkalpošanai.
Lai atjaunotu doktorāta darbību, Kuldīgas novada Dome kopā ar Snēpeles pagasta pārvaldi un dakteri Zandu
Zaueri ir vienojušies par labāko un finansiāli izdevīgāko risinājumu – doktorātu pārvietojot no “Ambulances” ēkas uz
“Pagastmāju”, jo pagasta pārvaldes ēkā ir izpildīta liela daļa no prasībām – t.i. invalīdu uzbrauktuve, invalīdu tualete, kuru
izbūve “Ambulancē” prasītu daudz lielākus finansiālus līdzekļus.
Pagasta pārvaldes piedāvājums Latvijas Pastam (pārcelt Pasta nodaļu uz “Ambulances” telpām) neguva atsaucību,
iemesls – zemi ieņēmumi Snēpeles pasta nodaļai. Rezultātā Pasta nodaļas telpas tika atdotas pagasta pārvaldei Doktorāta
iekārtošanai, bet pasta vajadzībām noteikta darba vieta pastniecei Veritai Kadiķei pagasta bibliotēkā.
Kamēr notiek dokumentācijas sakārtošana, telpu remonts, un to iekārtošana, kā arī, kamēr ģimenes ārste praksi
reģistrēs un sertificēs, pacienti medicīnas pakalpojumus var saņemt Kuldīgā ārstu praksē Planīcas ielā 4, piesakoties pa
tālruni 63326147.
Iedzīvotāju sapulce un kapu talka
Ikgadējā iedzīvotāju sapulce notiks 21.martā plkst. 17:00, Kultūras nama zālē.
Sapulcē piedalīsies Valsts policijas pārstāvji, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
Transporta un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Kaspars Poriķis un
nekustamo īpašumu apsaimniekošanas daļas pārstāve Kristīne Silvestrova, pašvaldības
vadības pārstāvis Viktors Gotfridsons, projektu speciālists Matīss Upītis (par ūdens tarifa
paaugstinājumu), kā arī Snēpeles pagasta pārvaldes darbinieki.
Sestdien, 16.aprīlī no plkst.10.00 snēpelnieki aicināti sakopt savu piederīgo kapu kopiņas un palīdzēt sakopt arī
kopējās kapu teritorijas t.i. Centra kapi, Kalna kapi, Kundu un Vindenieku kapi!Līdzi jāņem darba rīki (grābeklis,
cirvis, zāģis, darba cimdi, maisi! Talkas vietās jūs sagaidīs pagasta darbinieks, kurš vadīs plānotos darbus.

Pašdarbības kolektīvu balle
16.janvārī notika ikgadējā kultūras nama pašdarbības kolektīvu un sportistu balle.
Kā jau katru gadu, pasākuma tematika mainās, šogad tā bija – “Pastāvēs kas pārmainīsies”.
Kolektīvi mainījās ar repertuāriem, izpildot izlozētā kolektīva uzdevumus. VPDK
“Snēpele” dziedāja senioru ansambļa “Atvasara” dziesmu “Vectētiņš un vecmāmiņa”, vīru
vokālais ansamblis izpildīja sportistu uzdevumu un atrādīja ierindas skati, sieviešu vokālais
ansamblis pārtapa par vīriešu vokālo ansambli, nodziedot dziesmu “Ko es jaunis nedarīju”.
Savukārt pagasta sportisti attēloja sieviešu vokālo ansambli, nodziedot latviešu tautas
dziesmu “Ko dzērvīte tu klaigāji”, bet amatierteātris nodejoja VPDK uzdoto deju “Kūmas”.
Jautrība, asprātība, smiekli un laba deju mūzika grupas “Aeroplāns” (Aizpute) izpildījumā.

Mīlas dziesmu virpulis - Padurē
Sestdien, 27.februāra vakarā mūsu dziedošie kolektīvi - sieviešu vokālais ansamblis, vīru
vokālais ansamblis un senioru ansamblis “Atvasara” viesojās Padurē, kur notika vokālo ansambļu
sadziedāšanās pasākums “Mīlas dziesmu virpulī”.
Pasākumā piedalījās arī vokālie ansambļi no Matkules, Aizputes, Padures. Jauks muzikāls
pasākums visiem kuri dzied, visiem, kuriem ir tuva dziesma.
Izstāde Snēpeles pirmsskolas izglītības
iestādē un par iedzīvotāju atbildību
Bērnudārza audzēkņi, savu audzinātāju mācīti, rūpējas
par dažādu svētku atzīmēšanu un telpu noformēšanu, šoreiz
brīnišķīgi dekori telpās, kuri bija sarūpēti par godu
Valentīndienai un pavasarim! Bērni ir priecīgi par jauko
rezultātu, un to prot novērtēt arī vecāki!

Praktisko nodarbību cikls
1.februārī notika praktisko nodarbību cikla šī gada pirmā nodarbība “Apgleznotas krūzes”. Pat visparastāko krūzi var
pārvērst līdz nepazīšanai un tā atgādinās mākslas cienīgu meistardarbu. Šoreiz mēs izmantojām nagu laku, lai radītu
interesantus rakstus uz krūzēm. Krāsu salikumi, raksti, veidojas neatkarīgi no darba autora iecerēm.
Bet 8.martā sievietes saņem ziedus. Arī mēs vēlējāmies pasniegt ziedus, taču šoreiz – savam pagastam. Izlozes kārtībā
tika saņemtas puķu sēklas, kuras tika iesētas audzēšanai kastītēs. Izaudzētos puķu stādus, vēlāk stādīsim pagasta centrā.

Tikmēr pagastā dzīvojošie, vecāku nepieskatītie bērni nodarbojas ar pils laukumā
esošā rotaļu kompleksa demolēšanu. Skumji, jo ir vecāki, kuri arvien biežāk ir spiesti
taisnoties dažādu amatpersonu un policijas priekšā par savu atvašu nodarījumiem.
Ja būsim vienoti un nerunāsim viens otram aiz muguras, tad ātri iespējams atrast
un saukt pie atbildības vainīgos! Un teiktais neattiecas tikai uz bērniem un viņu
vecākiem! Neļausim šādiem cilvēkiem justies visu vareniem!

Ansambļu sadziedāšanās Skrundā
“Viens mirklis un saule uzlēkusi, viens mirklis un mīlestība nāk …” Ar šādu moto Skrundas kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis “Romance” 13. februāra vakarā pie sevis aicināja vokālos ansambļus no dažādiem novadiem.
Koncertā piedalījās Aizputes vīru vokālais ansamblis “Kurši”, Aizkraukles
vīru ansamblis un Aizkraukles sieviešu vokālais ansamblis “Spīdala”, Grobiņas
sieviešu vokālais ansamblis “Conbrio”, Vārmes jauktais vokālais ansamblis
“Atbalss”, Skrundas “Vecie zēni” un Snēpeles sieviešu un vīru vokālie ansambļi.
Pasākuma dalībnieki un viesi tika īpaši sagaidīti.
Visa pasākuma laikā varēja fotografēties “Amora pieturā”, tikām cienāti un
uzņemti ar mīlestību. Katrs ansamblis koncerta daļā dziedāja divas dziesmas, bet
koncerta izskaņā visi kolektīvi vienojās kopīgā Ulda Marhilēviča dziesmā “Vai tu
mani dzirdi?”. Pasākuma otrajā daļā kolektīvi ballējās Aizputes muzikantu
pavadībā.
Karnevāls Rudbāržos
20.februārī mūsu amatierteātris piedalījās amatierteātru karnevālā, kuru
organizēja Rudbāržu teātris “Spēlmaņi”. Karnevāla nosaukums “Bez dziesmas nav teātra”.
Tā kā 2016.gads ir maestro Raimonda Paula jubilejas gads, arī priekšnesumā jāiekļauj kāda
R.Paula dziesma. Kopīgi vienojāmies izspēlēt “Vella kalpus”. Tie bija trīs: Jānis
Muižarājs, Kaspars Poriņš un Mārtiņš Mednieks (Ērmanītis), kā arī trīs jaunavas - Vineta
Muižarāja, Nora Lepste un Lelde Rolava, un, lai skanētu brašāk, par muzikālo
noformējumu gādāja kapela “Kā ir tā ir” (Silva Zālīte, Iveta Plēgermane, Raimonda
Vilmane un Arvīds Līdaka). Ietērpāmies skaistās drānās, iestudējām jauno Rīgas deju un
devāmies ciemos.
Pasākumā piedalījās amatierteātri no Rudbāržiem, Raņķiem, Vārmes, Usmas un Zaņas. Vakara gaitā notika masku parāde,
interesanti priekšnesumi, kolektīviem bija jāmin un jādzied dažādas R.Paula dziesmas. Kopā mums bija jautri un interesanti, paldies
rīkotājiem!
Pasākuma dalībniece Raimonda Vilmane

Meteņi
Sestdien,20.februārī Snēpelē svinējām “Meteņus”. Pa nakti bija uzsnidzis sniedziņš,
tāpēc sniegavīru uzcēlām, taču siltums darīja savu un sniegs kusa ātri.
Kultūras nama zālē jautrās rotaļās un spēlēs piedalījās lieli un mazi - dziedājām
dziesmas, gājām Meteņu dienai veltītās rotaļās, spēlējām hokeju un dažādas galda spēles,
piedalījāmies jautrās stafetēs. Katrs pasākuma dalībnieks saņēma pateicības rakstu un
pārsteiguma balviņu. Pasākuma noslēgumā kopīgi baudījām Meteņu putru.
Paldies visiem, kuri piedalījās!

Sportā plānotais un paveiktais
10.aprīlī plkst.10:00 Pils telpās - zoles spēles turnīrs.
29.maijā plkst. 12:00 brīvdabas estrādē - jautrā orientēšanās ģimenēm "Vai tu
pazīsti Snēpeli?"(komandā trīs dalībnieki t.sk. viens pieaugušais). Komandām pieteikties
līdz 27. maijam pie sporta organizatora Jāņa Muižarāja (t. 28761112) vai kultūras namā
(t.27843792).
Ziemas sporta spēlēs (13.februārī) Kuldīgas manēžā snēpelnieki sportojuši
godam. Šaušanas sacensībās mūsu komanda (Marita Līdaka, Māris Līdaka un Artis
Līdaka) ieguva 1.vietu. Individuālajā vērtējumā šaušanā sievietēm 1.vietu ieguva Marita
Līdaka. Tāllēkšanā (30 plus grupā) 2.vietu ieguva Vineta Muižarāja, bet individuālajā
vērtējumā 1.vietu zoles spēlē ieguva Aldis Birznieks.
Dziedātājiem skate
Snēpeles vokālo ansambļu dziedātāji “Atvasara”, “Mozaīka” un vīru ansamblis gatavojas vokālo ansambļu
skatei, kurā vīri būs jaunos tērpos. Skate notiks 19.martā Kuldīgas Kultūras centrā plkst.13.00. Ieeja koncertā bez maksas!
Pasākumi kultūras namā martā
25.martā plkst. 12:00 pie “Pagastmājas” piemiņas akmens noliksim ziedus, aizdegsim svecītes, pieminēsim Komunistiskā
genocīda upurus.
27.martā plkst.14:00 Lieldienu dievkalpojums Snēpeles luterāņu baznīcā.
28.martā plkst. 12:00 Lieldienu pasākums brīvdabas estrādē visai ģimenei “Lieli zaķi, mazi zaķi” (Bērnu deju kolektīvs
mūs iepriecinās ar savām skaistajām dejām, būs olu ripināšana, olu kaujas, šūpošanās Lieldienu šūpolēs, cepsim lielās
pankūkas un vizināsimies zirga mugurā - par simbolisku cenu, vai cienastu zirdziņiem).
29.martā plkst. 15:00 Kultūras namā - praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un arī sātīgi” nodarbība
“Lieldienas mūsmājās!”
23.aprīlī plkst.19:00 amatierteātra pirmizrāde Evelīne Grāmatniece "Jaunsaimnieka līgavas" (biļetes varēs iegādāties no
18.aprīļa kultūras namā)
Pasākumi un izstādes Snēpeles bibliotēkā
Janvāra mēnesī Snēpeles bibliotēkā bija skatāma keramiķes Intas Mednieces (Padure)
darbu izstāde.
Februāra un marta mēnesī Snēpeles bibliotēkā skatāma TTMS “Kuldīgas Palete” jauno
mākslinieku izstāde.
Marta mēnesī bibliotēkā skatāma virtuālā izstāde – “Jaunākās grāmatas bibliotēkā”.
Bibliotēkā marta un aprīļa mēnesī lasītājiem pieejama latviešu autoru
oriģinālliteratūras grāmatu kopa.

