Notiek “Skolotājmājas” remonts
Atbilstoši noslēgtajam līgumam starp Kuldīgas novada pašvaldību un SIA “A Celtne”, tiek veikts Snēpeles pagasta
daudzdzīvokļa mājas “Skolotājmāja” remonts. Jau pašlaik celtnieki strādā pie jumta seguma nomaiņas, kā arī tiks sakārtota
lietus ūdens noteksistēma. Jumta virsējā daļā tiek apmesti skursteņi. Darbi plānojas pabeigt janvārī, ja laika apstākļi atļaus.
Kontrolējošās institūcijas ir mājas apsaimniekotājs “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kā arī pagasta pārvalde.
Lepojamies ar savām audējām
Vienu mēnesi - līdz 22.novembrim Cēsu pilsētas izstāžu namā norisinājās Tautas lietišķās mākslas izstāde "Lina
dvieļi un māla krūzes". Šīs izstādes mērķis bija veicināt aušanas un keramikas tautas lietišķās mākslas nozaru attīstību,
saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm un parādīt plašākam skatītāju lokam labāko veikumu šajās nozarēs. Mēs,
snēpelnieki, varam būt lepni, ka arī mūsu TLMS "Vēveri" dalībnieces ar saviem darbiem piedalījās šajā izstādē.

Ziemassvētku brīnumu gaidot
Ziemassvētku klusumu un burvību iedomājoties,
vēlamies sajust savu mīļo cilvēku tuvumu, izbaudīt pīrāgu un
skuju smaržu, svecīšu burvību, sakot paldies par Ziemassvētku
dāvaniņu un tās dāvāt citiem! Tā šis brīnums ir klāt, un nevajag
nemaz daudz, var arī bez dāvanām, ne jau tās dzīvē ir galvenās!
Mīlestība, satikšanās un labestība – tās ir vērtības!
Mīlēsim sevi un citus, dāvāsim prieku sev un
apkārtējiem, un tad būsim sagādājuši brīnumu, kuru esam
“savām rokām” gatavojuši. Tik vienkārši...

Atvasarai desmit gadu jubileja
Snēpeles senioru vokālā ansambļa “Atvasara” desmit gadu jubileja pagājusi ar vairāku kolektīvu apciemojumu,
koncertu, ziediem, dāvanām un laba vēlējumiem. Snēpelnieki pievienojas apsveikumiem un novēl ansambļa dalībniecēm un
kolektīva vadītājai Dzintrai Arājai izdošanos turpmākajā kolektīva izaugsmē! Pagasta pārvalde.
Desmit gadi – tas ir daudz vai maz? Domājam, ka nē! Kad atskatāmies uz padarīto darbu - pēdējos piecos gados
izdarīts pietiekami daudz. Esam piedalījušās trīs Kuldīgas novada skatēs, kurās ieguvām 2. pakāpi. Bijām Latvijas senioru
skatē Valkā, 42 kolektīvu vidū saņēmām 2. pakāpes diplomu. Tur mēs iepazināmies ar ansambli no Cīravas.
17. oktobra rīts (ansambļa jubileja), uztraukuma pilna sirds. Mūzikai un dziesmai skanot gājām zālē, kura bija
dekorēta ar ziediem un mūsu draugi no piecām pilsētām un astoņi ansambļi mūs sagaidīja. Acīs pat asaras sariesās! Tikai žēl,
ka neatnāca visi mūsu pirmie dziedātāji. Mēs viņus neaizmirsām – aizbraucām, pasniedzām suvenīru krūzīti un ziedu un
pateicām paldies. Pasniedzām suvenīra krūzīti un ziedu arī ansambļa vadītājiem par piemiņu no mūsu jubilejas. Pēcpusdienu
vadīja Raimonda Vilmane. Mūs sveica pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava, tad ar dziesmām un dāvanām viesu
kolektīvi. Pēc svinīgās daļas sākās dejas, kopīgas dziesmas, tosti. Bija ļoti sirsnīgi un jauki! Projām braucot ciemiņi bija ļoti
gandarīti, pateicās par jauko pēcpusdienu. Svinīgās daļas nobeigumā, ansambļa vadītāja Dzintra, pateicās katrai no mums par
pašaizliedzīgo, centīgo darbu un novēlēja arī turpmāk strādāt ar degsmi, prieku un mīlestību pret dziesmu!
Ansambļa ilggadējā dalībniece Aleksandra Tīle
Domē deputāti spriedīs par tarifiem
Plānotais lēmuma projekts par ūdens un kanalizācijas tarifu celšanu Snēpeles pagastā izraisīja karstas debates
decembra sēdē Attīstības komisijas locekļu starpā, kur klātesošie speciālisti nespēja atbildēt uz jautājumu par pamatojumu
tarifu celšanai. To 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. Jautājums tika atlikts uz janvāra sēdi. Minēto pagastu ūdenssaimniecības funkcijas pārņems “Kuldīgas ūdens”, kad
būs beidzies piecu gadu pēcprojekta termiņš, Snēpelē ir pagājuši divi gadi kopš minētā projekta īstenošanas.

Priecīgus un skaistus Ziemassvētkus,
veiksmīgu Jauno gadu!
Par Snēpeles doktorātu
Valsts Veselības inspekcijas veiktajā pārbaudē decembra sākumā konstatēts, ka Snēpeles doktorāts nav reģistrēts
ārstniecības iestāžu reģistrā, sakarā ar to prakses darbība ir apturēta. Tā kā no 2015.gada ir jaunas prasības prakses
reģistrācijai attiecībā uz pieejamību personām ar invaliditāti, tiek meklētas piemērotas telpas, kuras atbilst Ministru kabineta
Nr.60 noteikumiem.
Līdz tam, pie ģimenes ārsta lūdzu griezties Kuldīgā, Planīcas ielā 4, iepriekš piesakoties uz pieņemšanu pa tālr.
63326147, arī recepšu pasūtīšana pa šo tālruni.
Ārste Zanda Zauere
Pagasta pārvaldes informācija
Situācija ir nepatīkama, bet risināma. Pagasta pārvalde savlaicīgi netika brīdināta un rezultātā iestāde slēgta.
Doktorāta reģistrācija ārstniecības iestāžu reģistrā ir pašu ārstu ziņā, kā arī iestādes sertificēšana, kas ir ļoti dārgs un
darbietilpīgs process.
Pašvaldības viens no uzdevumiem ir iedzīvotājiem gādāt pieejamību medicīnas aprūpei, kura tiks nodrošināta, bet
ievērojot maksimāli lietderīgu finanšu izlietojumu. Pagasta pārvalde ir informējusi novada vadību un kopīgiem spēkiem
tiek meklēts risinājums, jo telpas ir jāiekārto atbilstoši prasībām, būs nepieciešama durvju pārbūve u.c., remonti,
labiekārtošana, dokumentācija un finansējums. Iedzīvotājiem lūgums būt saprotošiem un pacietīgiem, jo doktorāta
atvēršana nebūs īslaicīgs process. Jau savlaicīgi pateicamies par sapratni!
Ziema klāt

(oktobris - decembris):

Valters Iesalnieks
(01.11.2015.)

Veikals:

24.12.2015.
25.12.2015.
26.12.2015.
27.12.2015.
31.12.2015.
01.01.2016.
03.01.2016.

8.00-19.00
9.00-22.00
8.00-22.00
11.00-17.00
8.00-21.00
10.00-22.00
11.00-17.00

******************
Sveicam vecākus!

Snēpeles pagasta pārvalde

Pasts: 24, 25 ,26 ,27 dec. – slēgts;
31 dec., 1, 2, 3 janv.- slēgts
Pārējās darba dienās 8.00- 12.00
*****************
Aptieka “Pagastmājā”:
25.decembris un 1.janvāris – slēgts;
Pārējās darba dienās 9.00- 15.00

Mūžības ceļā aizgājuši
(oktobris - decembris):
Zenta Stūre
(dzim. 1942.g.)
Andris Dundurs
(dzim. 1951.g.)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

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

Pašreiz liekas, ka sniegs kaut kur kavējas jeb Renārs Kaupers savā dziesmā jau visu
sniegu apēdis. Nu jācer, ka kādreiz tas mums pieputinās ceļus un iedzīvotāji vēlēsies zināt,
kurš tos tīrīs. Par pašvaldības ceļu tīrīšanu atbildīgi būs pagasta darbinieks Andris Sīlis un
zemnieku saimniecība “Kalnāji” - Mārtiņš Prauliņš. Līgums ir noslēgts un jāgaida atnākam
“lielo putinātāju”.
Par bijušo veikala ēku
Pagasta pārvalde ir tikusies ar bijušā veikala/ēdnīcas ēkas īpašnieku Kuldīgas
patērētāju biedrības valdes priekšsēdētāju Dāvidu Šternbergu, kurš apliecina, ka ēka ir brīva
un gaida kādu pircēju vai nomnieku. Pagasta pārvalde ir lūgusi ēkas īpašnieku rūpēties un
pārdomāt iespējas par teritorijas un ēkas vizuālā izskata sakārtošanu.

Pasākumu apskats

Pasākumi kultūras namā

Praktisko nodarbību cikla "Radoši, praktiski, interesanti un arī sātīgi" kārtējā
nodarbība "Sklandrauši" noritēja kultūras namā oktobra pašā nogalē (skat.attēlu). Sapulcējās
interesenti, kuri vēlējās iemācīties vai padalīties ar zināšanām par sklandraušu gatavošanas
noslēpumiem. Kurzemniekiem sklandrauši ir mīlēts un ar cieņu gatavots ēdiens. To godāja un
cēla galdā svētkos.
27. novembrī nodarbību nosaukums "50+" Cikla dalībnieces tikās ar skaistumkopšanas speciālisti Mairitu Eidu.
Nodarbībā bija iespējas uzzināt kā pareizi jārūpējas ar sejas, kakla un roku ādu noteiktā vecumā. Varēja baudīt arī dažādas
procetūras. Nodarbība bija izglītojoša un ļoti interesanta. Paldies Mairitai!
Svētdienas pēcpusdienā Snēpele bija pilna ar lieliem un maziem rūķiem, jo notika Rūķu gājiens un pagasta egļu
iedegšana. Galvenais rūķis paziņoja, ka līdz gada beigām ir atlikušas 18 dienas, bet līdz Ziemassvētkiem tikai 11 dienas un
tieši 13.datumā katrā mājā iedegsies trešā adventes svecīte. Pagasta māju logos iedegas arvien vairāk gaismiņu un lukturīšu,
tāpēc jāiededz arī pagasta galvenās eglītes.

18.decembrī plkt. 15:00 kultūras namā notiks pagasta senioru Ziemassvētku balle. Visi mīļi gaidīti!
29.decembrī plkst. 17:00 kultūras namā eglīte pirmsskolas vecuma bērniem "Vecā gada pasaka". Ziemassvētku vecītis
dāvanas pasniegs tikai pagastā faktiski dzīvojošiem bērniem. Ir iespēja dāvaniņas saņemt arī citiem bērniem, šajā gadījumā
lūgums personīgi griezties pie kultūras nama vadītājas Raimondas t. 27843792.
31.decembrī plkst. 21:00 Jaungada balle kopā ar grupu "Imula". Pieteikšanās kultūras namā līdz 26.decembrim.
2016.gada 16.janvārī kultūras namā notiks ikgadējais pašdarbnieku un sportistu atpūtas vakars "Jauns gads- jauni
talanti...". Katru gadu šī pasākuma tematika mainās, tā kā pagājušajā gadā bija karnevāls, šogad kolektīviem cits uzdevums
- viņi mainīsies ar repertuāriem, būs interesanti!
Pasākumi un izstādes Snēpeles bibliotēkā

Rūķi iededza eglīti pie Pagastmājas un kopīgi, ar lukturīšiem rokās, devās uz Pili. Pa ceļam gājiena dalībniekus
pārsteidza bagātais Naudas rūķis- kurš bija pazaudējis savas zelta monētas, Sportiskie rūķi- kuri lika ievingrināt gan rokas,
gan kājas,Rūķi pavāri bija sacepuši pīrāgus un izvārījuši garšīgu tēju, bet pie pils mūs visus ar jautrām dziesmām gaidīja
Muzikālie rūķi.

No 9.decembra līdz 2016.gada 29.janvārim būs skatāma kermiķes Intas Mednieces
darbu izstāde. Visi laipni aicināti!
Bet līdz 30.decembrim Sarmītes Maksimovas adījumu izstāde.

Lielie rūķi bija padomājuši arī par skaistu salūtu. Pagasta eglītes ir
iedegtas, priecāsimies un saudzēsim tās, bet galvenais - kopā gaidīsim
Ziemassvētkus!
Attēlā: rūķi sapulcējušies kultūras namā pirms gājiena.
Paldies par labiem darbiem
14.novembrī Snēpeles kultūras namā notika Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums,
kurā pēc iedzīvotāju ieteikuma, teicām paldies par labiem darbiem, atsaucību, palīdzību.
Šogad pateicības saņēma: Snēpeles vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja Gunta Freiberga par savu
mērķtiecīgo darbu deju kolektīva vadīšanā, pagasta grāmatvede Alda Cīrule par labestību un sirsnību pret līdzcilvēkiem,
zemnieks Aldis Šteinbergs par veiksmīgu darbu lauksaimniecībā un apkārtnes sakopšanā, veikala pārdevējas Anita
Iesalniece un Līga Bice - par laipnību apkalpojot pircējus, Vilgāles pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas
audzinātāja Iveta Plēgermane par nesavtīgu atdevi darbā ar bērniem, pagasta darbiniece Maija Meņģe par sirsnību pret
līdzcilvēkiem un savām prasmēm, pagasta darbinieks Jānis Bumbieris par ugunsdzēsības tehnikas uzturēšanu labā kārtībā,
uzņēmējs Oskars Ozollapa par sporta tērpu iegādi Snēpeles komandai.
Pašvaldības konkursā “Par sakoptāko sētu” piemāju saimniecību grupā otro vietu
ieguva saimniecība “Gaiļi” Dzintra Arāja un Zigurds Spinga, kā arī savas sētas
skaistumu neliedza apskatīt Sandra Vanaga un Uldis Valters, par vērtīgu grāmatu
ziedošanu pagasta bibliotēkai paldies tika teikts Anitai Bekei un Aigai Bulavai, bet
vecāki vēlējās teikt paldies bērnu nometnes vadītājai Edītei Krasnopai, par devumu
bērnu izziņas, prasmju un fiziskajā attīstībā. Pasākumā koncertu ”Mēs arī esam Latvija”
sniedza Snēpeles kapella “Kā ir tā ir” un vakarā bija iespēja atpūsties deju mūzikas
pavadībā. Attēlā “Gaiļu” māju apsaimniekotāji Zigurds Spinga un Dzintra Arāja
pieņemšanā pie Valsts prezidenta 29.oktobrī.
Dziedam Snēpelei
Šajā gadā snēpelniekiem bija piedāvāts nedaudz savādāks konkursa pasniegšanas veids. Kultūras nama vadītāja un
pasākuma organizatore Raimonda Vilmane bija parūpējusies arī par jauku skatuves noformējumu.
Grupas "Imula" dalībnieki Gints un Ojārs kā vienmēr bija atsaucīgi,
uzmundrinoši un humora pilni.
Pats jaukākais - konkursā uzvar dziesma! Paši dalībnieki atzīst, ka prieks dziedāt,
jo viņus kopā vieno un uzmundrina savstarpēji jaukās attiecības ! Šogad konkursā
piedalījās 16 dalībnieki- no Snēpeles, Pelčiem, Turlavas un Basiem. Muzikantu
dāvātā balva tika snēpelniekam Valdim Rūķim, bet par pašu jaukāko izpildītāju
skatītāji, jau otro gadu pēc kārtas atzina snēpelnieci Alisi Šternbergu.

Visu Adventes laiku darbosies Ziemassvētku Brīnumu Zeķe bērniem ar
dažādiem uzdevumiem. Izpildot zeķē atrastos uzdevumus bērni saņems Rūķa
sagādātos pārsteigumus.
Pasākumu apskats
29.oktobrī trīsdesmit snēpelniekiem bija iespēja bez maksas apmeklēt Kuldīgas
muzeju, pateicoties Snēpeles bibliotēkas vadītājas Birutas Dambergas saņemtajai balvai no
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas par raženi paveiktu darbu novadpētniecībā. Braucienā tika
aicināti pagasta iedzīvotāji, galvenokārt seniori un bibliotēkas apmeklētāji, bet, lai sasniegtu
vajadzīgo skaitu, apmeklētājiem no Snēpeles piebiedrojās pelčinieki, Pelču pagasta
bibliotēkas vadītājas Dainas Girvaites pavadībā. Abām bibliotēkām jau izsenis ir
izveidojusies laba sadarbība.
Attēlā: muzeja apmeklējuma laikā.
Muzejs šogad sagaidīja savu jubileju restaurētās telpās ar jauniem eksponātiem un izstāžu istabām. Grupa tika
sadalīta un to pavadīja gides. Muzejā tik tiešām ir skaisti un ļoti interesanti, tiem, kuri vēl domā - iesakām nevilcināties, jo
nožēlot nevajadzēs. Pēc muzeja apmeklējuma, visa grupa pulcējās turpat pie ēkas, lai cienātos ar sagādātajiem pīrādziņiem
un tēju. Savukārt visi klātesošie ar sirsnīgim aplausiem teica paldies Birutai Dambergai par brīnišķīgi pavadītu laiku
muzejā.
Bet Mārtiņiem par godu notika pasākums "Mārtiņbērni sanākuši..."Ciemos atbrauca Kuldīgas Centra
vidusskolas folkloras kopa “Saktiņa”. Bērni gāja jautrās rotaļās, minēja vieglas un grūtas mīklas, dziedāja jautras dziesmas
un cienājās ar svētku gardumiem. Pacienāti, priecīgi un iespaidiem bagāti bērni devās mājup, tā Snēpelē tika pavadīts
rudens un sagaidīts Ziemas pats sākums.
21.novembrī mūsu amatierteātris ar Neretieša lugu "Kam tiks Pičs?" piedalījās novada amatierteātra skatē
Kuldīgas kultūras centrā.
12.decembrī trīs Snēpeles kultūras nama kolektīvi - VPDK "Snēpele", sieviešu un vīru vokālie ansambļi
piedalījās labdarības akcijā - koncertā "Eņģeļi pār Latviju". Koncerts notika Rendas kultūras namā klausītāju pilnā zālē
jau piekto gadu pēc kārtas.
Ziemassvētku dievkalpojums
Ziemassvētku dievkalpojums Snēpeles luterāņu baznīcā notiks 25.
decembrī plkst. 14:00.
Koncertu sniegs: Snēpeles senioru ansamblis “Atvasara”, Snēpeles
sieviešu un vīru vokālie ansambļi.
Attēlā: “Atvasaras” vokālais ansamblis savā 10.gadu jubilejas koncerta noslēgumā.

