Gājēju ērtībai
Snēpeles centrs no pagasta pārvaldes ēkas atrodas turpat kilometra attālumā, tādēļ
vietējie centra iedzīvotāji, mērojot ceļu ar kājām, izmanto gājēju taku caur pļavu, kur ir vieta ar
peļķēm - plūstošā grāvīša dēļ. Pārvaldes darbinieki jau sen bija plānojuši īstenot taciņas
labiekārtojumu. Pateicoties Andra Sīļa iniciatīvai, tika īstenota koka laipas izgatavošanas ideja
un kokmateriālu sagatavošana. Vēl tiks laipai pievienota marga, kur cilvēkiem pieturēties. Laipu
izgatavoja probācijas dienesta strādnieki – paši snēpelnieki.

Sociālā palīdzība
Pēdējā laikā mēs presē un arī masu medijos dzirdam un lasām par Valsts Kontroles revīzijas ziņojumu sakarā ar
sociālās palīdzības jomu. Ļoti bieži, novērtējot klienta materiālo stāvokli, nākas klientam paskaidrot, kas tad īsti ir
uzskatāms par „personas ienākumiem” un kas nē.
Sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka LR „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, Ministru
kabineta noteikumi un Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi. Sociālo palīdzību personai vai ģimenei sniedz,
pamatojoties uz viņu materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu.
Deklarācijā norāda ne tikai ienākumus no algota darba, pensijas u.tml., bet arī citus ienākumus. Aprēķinot ģimenes
vidējos mēneša ienākumus, par ienākumiem tiek uzskatīti arī ģimenes locekļu ienākumi no algota darba, t.sk. ienākumi no
gadījumu darbiem, invaliditātes pensijas, vecuma pensijas un piemaksas pie pensijas, ģimenes valsts pabalsta vecākiem,
bērnu kopšanas pabalsta, uzturlīdzekļiem, stipendijas, ienākumi no iemaksām kontos, piemaksas un ienākumi no
pārdošanas, ienākumi no saimnieciskās darbības, lauksaimniecības, ES subsīdijas lauksaimniekiem, ienākumi no
metāllūžņu pārdošanas un citi ienākumi.
Ja atklājas nepatiesas informācijas sniegšanas fakts, sociālais darbinieks ir tiesīgs nepiešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas
personas vai ģimenes statusu, kā arī atteikt piešķirt sociālo palīdzību.
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts, ņemot vērā ne tikai klienta ienākumus, bet
arī datus par klienta uzkrājumiem, vērtspapīriem, uzturlīgumiem un klienta īpašumiem. Vērtējot atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statusam, par īpašumu nav uzskatāms:
~ nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga
saimniecība ar iesniedzēju;
~ viens īpašums, kura kadastrālā vērtība ir mazāka par 3600 EUR, viena garāža, dārza māja vai vasarnīca, kuru ģimene
neizmanto kā mājokli, kā arī ēka vai tās daļa (dzīvoklis), kas gājusi bojā stihiskā nelaimē (ugunsgrēks, plūdi) un tajā nav
iespējams dzīvot uz remonta laiku līdz 2 gadiem;
~ bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder
iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
~ viens automobilis vai viens motocikls, kas ir ģimenes īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram
ģimenes loceklim;
~ kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam
nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.
No 29. janvāra stājušies spēkā grozījumi Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos nr.2013/4 “Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”. Šogad ienākumu līmenis, līdz kuram
var iegūt maznodrošinātas personas statusu ir:
252 EUR katrai personai ģimenēs, kurās ir nepilngadīgi bērni un ģimenēm (personām), kurās visi ģimenes locekļi ir
pensionāri un/vai invalīdi;
234 EUR personai ģimenēs, kurās nav nepilngadīgu bērnu un kāds no ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā bez
noteiktas invaliditātes. Ienākumu līmeni trūcīgas ģimenes statusam nosaka Ministru kabinets, un šogad tas paliek nemainīgs
– 128, 06 euro uz katru ģimenes locekli.
Ar cieņu un uz sadarbību, sociālā darba speciāliste Ārija Brūdere, tālrunis 63354268, 27843923

Pagastā dzimis
(decembris – marts):
Miķelis Birznieks
15.02.2015.

Veikala „Emī Bode” darba laiks
Lieldienās:
3.aprīlī
9.00 – 19.00
5.un 6. aprīlī 10.00 -18.00
4. aprīlī
8.00 - 20.00
2.aprīlī
3., 6. aprīlī

Pasts
8.30-12.00
brīvs

Aptieka 3., 6.aprīlī - brīvs.
Sveicam vecākus!
Snēpeles pagasta pārvalde

Pagasta pārvalde
2.aprīlī 8.00 – 12.30, 13.00 – 15.30
3., 6.aprīlī
brīvs.

Piemiņas dienā
25.martā politiski represēto piemiņas diena. Snēpelē pie pagasta pārvaldes novietotā piemiņas akmens nolikti ziedi,
deg sveces un visi klātesošie aicināti kultūras namā pie tējas tases. Bija iespēja iepazīties ar dokumentālu videofilmu
"Sibīrijas dienasgrāmatas... mums tas jāizstāsta..." (filmas režisore Dzintra Geka), kurā politiski represētie latvieši stāsta par
izsūtījumā piedzīvotajām šausmām.
Mums, jaunāka gada gājuma cilvēkiem, filmā stāstītais liekas ļoti tāls un nereāls, tomēr, – kāpēc paliekam domīgi?
Diemžēl, te pat kaimiņos ir valsts, kura piespiež rēķināties ar savu agresivitāti, spēku demonstrējumiem un karu Ukrainā.
Lietuvas valsts ar likumu ir noteikusi daļēju mobilizāciju. Tas jau ir ļoti nopietni.
Pēkšņi esam sapratuši, ka jebkuru no mums un jebkurā brīdī var skart šausminoši fakti un ikdienas dzīves pilnīgs
haoss. Visi ceram uz mierīgu konfliktu atrisinājumu savā valstī un lielajā politikā.
Bet šeit, savā pagastā, mums jāizvērtē prioritātes, jāizsver - cik mēs katrs esam laimīgi šeit un tagad! Ar domu, ka
reiz tas viss var arī sagrūt... Tad spējam nedaudz saprast, ko nozīmēja cilvēkiem tajos tālajos gados atrasties kādas svešas
varas diktētā pakļautībā, bez sava viedokļa un tiesībām.

Reorganizācija bērnus neskars
Ir pieņemts Kuldīgas novada Domes lēmums (26.02.2015.) reorganizēt Kuldīgas Centra vidusskolas Snēpeles filiāli
par Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāli ar 2015. gada 1. septembri, 2015./2016. mācību gadā turpinot realizēt pirmsskolas
izglītības programmu. Snēpeles pagasta pārvaldei no 2015. gada 1.septembra jāpārņem savā apsaimniekošanā Snēpeles
muižas ēka un tai piegulošā teritorija.
Kuldīgas Centra vidusskolas un Vilgāles pamatskolas direktorēm ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1.augustam jāveic
dokumentācijas un inventāra nodošana – pieņemšana un jānodrošina jautājuma skatīšana Kuldīgas novada Domes augusta
sēdē. Filiāles reorganizācija jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Bērniem un viņu vecākiem izmaiņas nebūs jūtamas, darbs turpināsies Snēpeles pils telpās, ierastā vidē un ritmā.
Izmaiņas skars abas skolas, filiāles darbinieku kolektīvu un pagasta pārvaldi.

Koku zāģēšanas ierosinājumi
Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija izsludināja publisko apspriešanu par koku nozāģēšanas
ierosinājumu gar pašvaldības ceļu uz Centra kapiem labajā pusē īpašumā „Amatnieki”, kreisajā pusē īpašumā „Amatnieki-3”.
Publiskās apspriešanas rezultāti tiks nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.
Sadarbojoties ar Latvijas Valsts ceļiem un Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisiju, ir pieteikti valsts autoceļa
Snēpele - Kazdanga alejas bojāto un bīstamo koku izzāģēšana. Tie ir vairāki, komisija jau tos ir apskatījusi un nofiksējusi
fotogrāfijās. Koku nozāģēšanas laiks vēl nav zināms.

Drošībai un kārtībai

Mūžības ceļā aizgājuši
(decembris – marts):

Snēpeles pagasta centrā un pie pagasta ēkas ir uzstādītas videokameras, lai tiktu nodrošināta sabiedriskā kārtība un
gādāts par iedzīvotāju drošību. Kameras tiks reģistrētas noteiktajā kārtībā un to darīs Domes darbinieki.

Gustavs Zalkovskis (dz.1937.)
Līze Robežniece (dz.1938.)
Austra Kadeģe (dz.1932.)
Aleksandra Lilienšteina
(dz.1925.)

Sestdienā, 18.aprīlī plkst. 9.00 pulcējoties pie ieejas pilī, aicinām visus talkotājus uz lapu grābšanu, zaru vākšanu
utt. - Snēpeles pils parkā! Līdzi jāņem grābekļi, zāģi, cimdi un darba prieks! Pagasts cienās ar gardu zupu un jauku kopā
būšanu!

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

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

Talka pils parkā

Lieldienu dievkalpojums
Lieldienu dievkalpojums Snēpeles luterāņu baznīcā notiks
5. aprīlī plkst.14.00, koncertu sniegs Snēpeles senioru ansamblis „Atvasara”.
Visi laipni aicināti!

Senioriem braukšanas maksas atvieglojumi
Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi nosaka, ka tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 100%
apmērā sabiedriskajos transporta līdzekļos reģionālajos, starppilsētu un vietējas 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.

Iedzīvotāju sapulcē
Snēpelē iedzīvotāju sapulce notika Kultūras namā, piedaloties
Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvjiem: Domes priekšsēdētājas
vietniekam Aleksandram Langem, priekšsēdētāja vietnieka palīdzei Evitai
Pētersonei, SIA "Kuldīgas komunālo pakalpojumu" Transporta daļas
vadītājam Guntim Liekniņam, kā arī Apsaimniekošanas daļas pārstāvei
Kristīnei Silvestrovai, Valsts Policijas pārstāvjiem (t.sk.iecirkņa
inspektorei Mārītei Kanapolai), Guntim Citlavam, kurš pārstāvēja Latvijas
Autosporta federācijas rallija organizatorus, kā arī Lauksaimniecības
konsultāciju dienesta pārstāvei.
Iedzīvotāju jautājumi tika uzdoti katram no sapulces runātājiem,
tomēr visvairāk par autoceļiem, kuru kvalitāte neapmierina ne tikai pagasta iedzīvotājus, bet arī pagasta darbiniekus.
Neapmierinātība tika izteikta arī par autorallija sacensībām un treniņbraucieniem pagasta teritorijā, kuru rezultātā
stipri tiek bojāti autoceļi. Tika skarti arī jautājumi par dzīvojamo māju un to pieguļošo teritoriju apsaimniekošanu, centra
(veikala) teritorijas nesakoptību, par SIA "Kuldīgas komunālo pakalpojumu" rēķinu neprecizitātēm, atkritumu
apsaimniekošanu.
Pārvaldes vadītāja Dace Cielava stāstīja par plānotajiem darbiem ceļu apsaimniekošanā un
tehniskajām iespējām to paveikšanai, kā arī par paveiktajiem darbiem. Kultūras nama vadītāja
Raimonda Vilmane par paveikto un plānoto kultūras jomā.
Pagasta sporta organizators Jānis Muižarājs - par pagasta sportistu sasniegumiem sportā
pašvaldības Ziemas sporta spēlēs un plānotajiem sporta pasākumiem snēpelniekiem, kuros akcents
tiks likts uz jaunajiem sportot gribētājiem un bērni pagastā ir aktīvi! Aktīvs dzīvesveids
nepieciešams ikvienam.
Jānis Muižarājs

Pasākumi Kultūras namā
Sākoties jaunajam gadam, kultūras nams rīko praktisko nodarbību ciklu “Radoši, praktiski, interesanti un arī
sātīgi…”. Katru mēnesi uz praktiskām nodarbībām tiek aicinātas dažāda vecuma dāmas, lai kopīgi uzzinātu ko jaunu, dalītos
pieredzē vai arī vienkārši būtu kopā.
Pirmā nodarbība notika 30.janvārī, kurā dalībnieki mācījās liet sveces. Praktiskas un jaukas idejas mums mācīja Rita
Goža. Pasākuma dalībnieces atzina, ka ir interesanti uzzināt ko jaunu un galvenais – piedalīties.
27.februārī kultūras namā pulcējās praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un arī sātīgi” otrās
nodarbības dalībnieki. Šoreiz mēģinājām vārīt ziepes. Patiesībā ziepju vārīšanas process ir darbietilpīgs un garš, mēs “gājām”
vieglāko ceļu un kausējām jau gatavo kristālisko ziepju bāzi, kurai pievienojām krāsvielas, ēteriskās eļļas un dažādas
papildus sastāvdaļas. Gatavojām mazas ziepītes, par veidnēm izmantojot olu kastītes. Šajā, otrajā radošajā nodarbībā
dalībnieku skaits jau bija kuplāks. Paldies jāsaka Ritai Gožai, kura jau otro reizi mums paskaidroja un parādīja, kāds ir ziepju
gatavošanas process. Bija ļoti interesanti kopīgi pamācīties, pabūt kopā un arī saplānot nākamo nodarbību.
27.martā kultūras namā notika praktisko nodarbību cikla trešā nodarbība - Lieldienas. Dalījāmies pieredzē un
izdomā, kā interesantāk krāsot olas, gatavojām arī Lieldienu dekorus.
21.martā Snēpeles kultūras namā notika Snēpeles amatierteātra pirmizrāde
Neretietis "Kam tiks Pičs?" (Ciema lielsaimnieku ģimenē, pabeidzis augstskolu,
atgriežas dēls. To pamana ciema meiteņu mātes un cenšas dažādos ceļos salīgt savējai
šo vēlamo kandidatūru. Potenciālā lauleņa vecāki no piedāvājuma cenšas atlasīt labāko,
derīgāko kandidatūru, bet...), otrā izrāde 17.aprīlī plkst.20.00, Kultūras namā, biļetes no
13.aprīļa.
Snēpeles amatierteātrim, sakarā ar 95.gadu jubileju 2014.gadā, tika pasniegta
Kuldīgas novada pašvaldības balva nominācijā "Tradicionālā kultūra un
amatiermāksla".
Viens no sirsnīgākajiem un kupli apmeklētākajiem pasākumiem bija
Kolhoznieku balle, kurā piedalījās vairāk kā 90 apmeklētāji. Šī pasākuma rezultātā tika
atjaunots Snēpeles vīru vokālais ansamblis, pagasta sestais pašdarbnieku kolektīvs.

Kas interesants būs Lieldienās?
No 1. aprīļa kultūras namā apskatāma, bērnu veidota, izstāde "Lieli zaķi, mazi zaķi!"
6.aprīlī plkst.12:00 brīvdabas estrādē bērnu deju kolektīvs acina visus snēpelniekus uz olu kaujām un kopīgu izšūpošanos
otrajās Lieldienās. Ripināsim oliņas, cepsim lielās pankūkas ugunskurā, dziedāsim un dejosim!

Bibliotēkā

Darbi un nedarbi uz pašvaldības ceļiem
Sniegotas ziemas nebija un ceļu kontā iekrājās naudiņa, kuru varēs tērēt ceļu sakārtošanai. Darba ir ļoti daudz.
Cenšamies uzlabot savu tehniku, lai varētu ceļu malās gadiem sadzīto granti atjaunot uz ceļa, tas radīs īslaicīgas neērtības
un vizuāli nepievilcīgu skatu, jo uz ceļa būs velēnu gabaliņi. Pagastam nav pietiekamu resursu un nepieciešamo
speciālistu ceļu apsaimniekošanā, tādēļ līdz 11.maijam pagastam ceļus palīdz apsaimniekot SIA „Talce”, pēc šī datuma
Dome rīko jaunu iepirkumu un, iespējams, būs cits uzņēmējs.
Plāni šajā sezonā: centrs, - esam runājuši ar ceļu apsaimniekotājiem, kuri ar pareizu ceļu profilu, ūdens noteču
izveidošanu strādā ikdienā un ir zinoši speciālisti savā jomā. Viņu ieteikums ir centrā atjaunot izpostītās caurtekas un
grāvīšus, kas ūdeni savāc, tas ir apjomīgs darbs un dārgs, tādēļ jāmēģina tas darīt pakāpeniski. Finanses jāizlieto visam
pagastam, ne tikai centram, tādēļ - jāturpina darbs pie ūdeņu novadīšanas, rokot grāvi uz ierīkoto jauno caurteku (Snēpele
– Lonas), kā arī ļoti sliktā stāvoklī ir kalns pirms Lējējupes tiltiņa un Allažu kalns (Krastiņi – Lajesāzeri) un uz priekšu...
Viena no pamatnodarbēm pagastā ir lielas lauksaimniecības un lopkopības saimniecības. Ceļš pie šīm
saimniecībām ir nepieciešams arī traktortehnikas braukšanai un pagasts nebūt nav tas, kurš neatbalstītu lauksaimniecību,
uzņēmējdarbības attīstību, taču šie ceļi ir jālieto arī visiem pārējiem, tajā skaitā – pienvedējiem, pastniekam,
ekskursantiem, riteņbraucējiem un galu galā – ātrajai palīdzībai. Ir mums saimniecības, kuru īpašnieki nekādi to nevēlas
saprast. No pagasta vadītājas puses vispirms būs saruna, informācija, tad lūgums trūkumus novērst, brīdinājums un, ja
pozitīva iznākuma nebūs, tad izmantosim administratīvas atbildības iespējas.
Jau atkārtoti lūdzam lauksaimniekus nelikt tik tuvu pašvaldības autoceļu malām stabus lopu aplokiem, kā arī
neuzart laukus blakus ceļiem, pārkāpjot autoceļa robežas, padarot ceļa kvalitāti vēl sliktāku, kā arī liedzot veikt ceļa malu
grāvju veidošanu utt.
Daudz
nekoptu īpašumu ir Snēpeles centrā - nepļautas, krūmiem aizaugušas teritorijas. Māju apkārtnes
daudzdzīvokļu ēkām arī ir jākopj cītīgāk.

Jānoslēdz līgums par atkritumu izvešanu
Sadarbībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, ir zināmi īpašnieki,
kuri nav noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu visā novadā, arī Snēpeles pagastā.
Līgumi ir jāslēdz un atkritumi jāsavāc, lai izslēgtu iespēju to izgāšanai piem. mežos. Līguma slēgšanai varat
interesēties birojā, (Kuldīgā Pilsētas laukumā 2), neskaidrību gadījumā Jūs uzklausīs SIA ”Kuldīgas komunālie
pakalpojumi” klientu apkalpošanas speciālists, Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, tālrunis 26364634.

Jolanta Alkšare

27. februārī Snēpeles bibliotēkā uz tikšanos ar kuplu interesentu skaitu bija aicināta
izšuvēja un izstādes "Izšuvumi krustdūriena tehnikā" autore Jolanta Alkšare (Vilgāle)
skat.attēlu.
Darbi ir ļoti skaisti un katram, kurš ir paņēmis rokā adatu un diegu, rodas jautājums: kā
ir jāpārzina un kādām jābūt zināšanām, lai izšūtu kaut ko - tik skaistu!
Darbu autore centās dalīties ar savām zināšanām sarežģītajā darba procesā, kā arī
pastāstīja, kā top viņas darbi un cik ilgu laiku aizņem lielformāta darbu izšūšana.
Pārņemot kultūras nama vadītājas Raimondas Vilmanes iegūtās zināšanas par ziepju
iegūšanas metodēm, bibliotēkas vadītāja Biruta Damberga aicināja Kuldīgas Centra vidusskolas
Snēpeles filiāles pirmsskolas sagatavošanas grupas bērnus bibliotēkā un pastāstīja par ziepju
vārīšanas pirmssākumiem un laiku, kad tās ir radušās.

Tika minētas mīklas par ziepēm un tautas ticējumi par ziepju vārīšanu. Raimonda
Vilmane bija galvenā ziepju vārītāja. Viņa parādīja bērniem, kā kausē jau gatavo, veikalā
nopērkamo kristālisko ziepju bāzi, pievienoja krāsvielas un ēteriskās eļļas. Gala rezultātā bērni
katrs saņēma dāvanu – trīs smaržīgus ziepju gabaliņus.

Snēpelnieki sportā
Kuldīgas novada pašvaldība apbalvoja 2014.gada laureātus sporta jomā. 1.vieta orientēšanās disciplīnā Latvijas
čempionātā maratonā S50 grupā arī Snēpeles pagasta iedzīvotājai Odetai Turkai. Snēpelnieki lepojas ar Odetu, kura ir guvusi
godalgotas vietas arī pašvaldības Ziemas sporta spēlēs, regulāri atgādinot par Snēpeles pagasta vārdu. Edmunds Beks - 1.vieta
šahā, Odetai - 1.vieta orientēšanās sacensībās, 2 vieta 1000 metru skriešanā, 2.vieta šaušanā. Vēl jāpiemin mūsu zolītes spēles
komanda (Uvis Meisters, Guntars Tamsons un Māris Štrauss) 3.vieta komandu vērtējumā.

Deju kolektīvu aktualitātes
8.martā Kuldīgas kultūras centrā notika Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skate. Skatē
piedalījās arī mūsu vidējās paaudzes deju kolektīvs "Snēpele", iegūstot E grupā augstāko pakāpi (46 punktus). Paldies dejotājiem
un viņu vadītājai Guntai Freibergai! Paldies arī deju kolektīva koncertmeitarei Silvai Zālītei.
14.martā mūsu mazie dejotāji viesojās pie saviem jaunajiem draugiem - deju kolektīva "Sienāzītis" Priekules novada
Bunkas kultūras namā. Jaukā deju koncertā "Iedejosim pavasari" satikās Bunkas, Kalvenes, Snēpeles un Liepājas dažādu
vecumu dejotāji.

