2016./17. mācību gadā Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē darbojas pirmsskolas
bērnu rotaļu grupa, kurā tiek uzņemti bērni no pusotra līdz sešu gadu vecumam. Šogad
grupiņu apmeklē 19 bērnu. Ar 15 jaunākajiem bērniņiem darbojas audzinātājas Inga Potapova
un Silva Zālīte, bet četri vecākās grupiņas bērni zinības apgūst pie skolotājas Ivetas
Plēgermanes. Par visiem rūpējas arī audzinātājas palīgs – Guna Janeka. Reizi mēnesī,
piektdienā no plkst. 8.00 līdz 12.00 ar bērniem strādās logopēde Rebeka Skuja. Pēcpusdienās
I.Plēgermane saņem ziedus
rotaļas un radoša darbošanās notiek apvienotajā grupā. Bērni rotaļu grupiņā apgūst ne vien
no savas audzēknes
jaunas zināšanas, bet arī saskarsmes un sadarbības prasmes.
Visi kopā svin svētkus un jubilejas. Tā 29.septembrī pilī notiks Miķeļu jautrā pēcpusdiena ar dziesmām, dejām un rotaļām.
Lai pietiek ideju, pacietības, vēlmes, sirdsgudrības un veiksmes, labas veselības un optimisma Jaunajā mācību gadā!
Iveta Plēgermane

4. septembrī raidījums “Bez Tabu” devās sestajā “Ekspotīcijā uz mistisko Kundu pilskalnu”, kurš atrodas Turlavas
pagastā. Pulcēšanās notika pie Snēpeles pils.”Ekspotīcijā” dalībnieki, kurā bija vairāki snēpelnieki, devās 15 km garā
pārgājienā, kurš sākās un noslēdzās pie pils. Kas un kā viss notika, iespējams noskatīties www.skaties.lv .

26. jūlijā piecdesmit pieci lieli un mazi (3X3 nometnes dalībnieki Pelčos), no Latvijas, Krievijas, Norvēģijas un
citām valstīm ieradās arī Snēpeles pagastā, lai apskatītu un iepazītu Snēpeli – “Nornieku” strausu fermu, “Goblejās”
nogaršotu Sandras Reimanes garšīgos sierus, iepazītos un vizinātos ar Ilondas Reitas un Jura Belševica zirgiem, priecātos par
“Gaiļu” māju sakopto sētu un nogaršotu medu. Pēc tam nometnes dalībnieki devās uz Valtaiķu baznīcu.
Visu pēcpusdienu, braucot cauri Snēpelei, ekskursanti tika iepazīstināti ar pagasta vēsturi, kultūras tradīcijām un
atsaucīgajiem ļaudīm. Paldies visiem, kuri uzņēma savās mājās un dāvāja savas pozitīvās emocijas un pieredzi!
Ar Snēpeli iepazīstināja un nometnes dalībniekiem kopā bija Dace Pušīlova

Snēpeles Centra kapos ilgus gadus tiek bērti atkritumi uz apkārtesošo privātīpašnieku
zemes. Lai situāciju sāktu risināt, tiks veidoti vairāki speciāli nožogojumi atkritumiem
kapu teritorijā. Nožogojumus veidosim tā, lai tiem viegli varētu piekļūt kapu kopēji
atkritumu izbēršanai, kā arī pagasta tehnika un strādnieki - to regulārai šķirošanai un
aizvešanai. Piemērs–Skrundas teritorijā esošie kapi (attēlā). Vecie atkritumi pamazām
tiks sakopti, ja kapu kopēji ievēros jaunās atkritumu bēršanas vietas!
Astoņu m3 konteineru sistēmas ieviešanai ir nepieciešamas daudz lielākas finanses. Lai šādu ieceri īstenotu, pagasta
pārvaldei būtu jāsāk mērķtiecīgi īstenot novada Domes saistošajos noteikumos (Nr.2010/25, “Par Kuldīgas novada kapsētu
uzturēšanu”) paredzēto nomas maksas iekasēšanu no piederīgajiem par zemi kapu teritorijā. Lieku reizi atgādināsim, ka
pagasta strādnieki appļaus un apkops tikai seno kapsētas daļu, centrālās un malējās takas un zālājus, bet nekops un neappļaus
kapiņus, kuriem ir piederīgie. Ja kādu iemeslu dēļ piederīgie to nespēj, tad ir cita veida risinājumi. Protams, uzklausīsim
ierosinājumus, varbūt kādam ir laba ideja, kā vēl labāk risināt šīs problēmas.
Jāsaka daudz pateicības vārdu cilvēkiem par atsaucību piedaloties pagasta rīkotajās kapu talkās! Šajā rudenī talku
rīkosim pagasta (Centra, Kalna, Kundu, Vindenieku) kapos sestdien 5.novembrī plkst. 9.00 (sekojot papildus
informācijai). Līdzi jāņem darba rīki un labs garastāvoklis, protams – piemēroti jāsaģērbjas!

(jūnijs - augusts):
Amēlija Anna Pšečenko
(21.07.2016.)
Sveicam vecākus!
Snēpeles pagasta pārvalde

Pārtikas veikals SIA “Pārsa”
Snēpeles centrā

P.
O.
T.
C.
P.
S.
Sv.

8:00 – 21:00
8:00 – 21:00
8:00 – 21:00
8:00 – 21:00
8:00 – 22:00
8:00 - 22.00
9:00 – 21:00

Mūžības ceļā aizgājis
(jūnijs - augusts):
Ilmārs Segliņš
(dzim. 1933.g.)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem
Snēpeles pagasta pārvalde

Laipni gaidīti!

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

Snēpeles pagasta pārvalde gatavo
izdevumu, lai pagasta iedzīvotājiem sniegtu
iespējami vairāk informācijas. Ne jau katrs
pasūta laikrakstu “Kurzemnieks”, un ne jau
katram ir iespējas un zināšanas darboties ar
internetu. “Snēpeles Vēstis” cenšas pastāstīt
par visu, kas ir paslēpies no izdevumiem, kā
arī lieku reizi informēt par svarīgo.
Pagasta darbinieki strādā savu iedzīvotāju un novada labā, tādēļ par problēmām nav
jāklusē, bet tās jāceļ gaismā. Kad tās ir izspriestas – izrādās, ka daudzas no tām ir vienkārši
atrisināmas un “velns nav tik melns, kā viņu mālē “!
Snēpeles pagasta ģimenes ārste Zanda Zauere ar pagasta pārvaldi ir parakstījusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu medicīnas
pakalpojumu sniegšanai “Pagastmājā” Snēpeles pagastā, atbilstoši Domes lēmumam, šā gada augustā. Tuvākajā laikā
daktere veiks nepieciešamās darbības, lai telpas būtu sertificētas, kā arī sniegs informāciju par plānotajiem pacientu
pieņemšanas laikiem.
Snēpeles “Maija aptiekas” darbinieces slimības dēļ aptieka ir slēgta. Tuvāka informācija par tās atvēršanu tiks sniegta
atsevišķi.
Ēkā “Ambulance” – bijušajās doktorāta telpās, sākot ar oktobri, tiks sākta dažāda uzņēmējdarbība (friziera pakalpojumi,
leļļu šūšana). Vēl plānots iznomāt telpas manikīrei un šuvējai. Precīzāka informācija tiks sniegta vēlāk. Jau gadu minētajās
telpās kā nomniece strādā meistare, kura veic dažādas skaistumkopšanas un veselības uzlabošanas procedūras.
Snēpeles ūdenspadeves stacijai ir pieslēgts automātiskais elektrības padeves ģenerators, kurš garantēs netraucētu ūdens
padevi iedzīvotājiem pagasta centrā, laika periodā, kad būs traucēta elektrības padeve.
No septembra nogales Snēpeles pilī (Vilgāles pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes Snēpeles filiālē) kā
remontstrādnieks, atbildīgais par ūdens un attīrīšanas iekārtām, pils parku un citiem pienākumiem ir snēpelnieks Edmunds
Meņģis. Viņa priekšgājējs Arvīds Ozoliņš devies pensijā. Strādā arī pils apkārtnes sētniece, kā arī bērnudārza virtuves
strādniece - apkopēja. Ziemas sezonā ēkas apkuri veiks divi krāšņu kurinātāji. Visi pieci pieminētie ir pagasta pārvaldes
darbinieki. Bērnudārza audzinātājas un auklīte ir Vilgāles pamatskolas direktores Astrīdas Štorhas pakļautībā.
Pagasta pārvaldes grāmatvede no aprīļa mēneša ir kuldīdzniece Egita Zute, pagasta saimniecības vadītājs uz pusslodzi ir
kuldīdznieks Laimonis Strazdiņš.
Pagasta darbiniece Maija Meņģe turpinās veikt savus kurinātājas un apkopējas pienākumus “Ambulancē”, veiks
sabiedriskās teritorijas uzkopšanu pagasta centrā, tīrīs doktorāta telpas “Pagastmājā”, kā arī dežūrēs pils sporta zālē
noteiktajos laikos, lai nodrošinātu apmeklētāju intereses un rūpētos par disciplīnu un sakoptību telpās.
No oktobra mēneša sporta nodarbību telpas Snēpeles pilī būs apmeklējamas katru trešdienu un piektdienu no plkst. 18:00
līdz 20:00. Interesentiem ir iespēja spēlēt novusu, galda tenisu, dažādas galda spēles, kā arī izmantot trenažierus. Citos
laikos trenažieru zāle nebūs atvērta. Sporta pasākumus turpinās organizēt snēpelnieks Jānis Muižarājs.
Pagastā visu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana ir nodota SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, tādēļ lūdzam
iedzīvotājus par māju apkārtnes appļaušanas, sniega tīrīšanas, avārijas u.c. jautājumiem sazināties ar savu
apsaimniekotāju, kura kontakti ir izvietoti dzīvojamās mājas kāpņu telpās. Ja rodas problēmas – dodiet ziņu, palīdzēsim
komunikācijā ar apsaimniekotāju!
Augusta beigās Snēpelē tika atvērts veikals “Saldo”, kurš apmēram gadu strādājis pagasta centrā, bet citās telpās. Veikala
īpašnieks ir Gatis Rozenfelds. Iedzīvotāji un pagasta pārvalde priecājas par rosību ēkā un tās apkārtnē. G.Rozenfeldam ir
daudz labu ideju, kuras attiecināmas uz visu ēku, tādēļ atliek novēlēt veiksmi!
Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” informē, ka Kuldīgas novadā elektrisko tīklu objektos tiks veikti 20 kV elektrolīniju trašu
tīrīšanas darbi un potenciāli apdraudošo koku izzāģēšana, lai uzlabotu lietotāju elektroapgādes drošumu. Snēpeles pagastā
minētie darbi skars īpašumus “Strēļi”, “Jaunvīķi”, “Vindenieki” un pašvaldības autoceļu Mazsālijas- Strēļi – Birzgaļi.
Darbus veiks SIA “EKO Celtne”. Neskaidrību gadījumos zvanīt kontaktpersonai Dacei Igaunei, tālr. 26363171.
1. oktobrī Kuldīgas Pilsētas dārzā notiks ikgadējais Hercoga Jēkaba gadatirgus, tāpēc tirgoties gribētājus aicinām
pieteikties kultūras namā vai pa tālruni 27843792 - kopīgi veidosim Snēpeles sētu, parādīsim visiem Snēpelē izaudzēto,
izgatavoto, iemācīto! Uz lielās skatuves no plkst.15.30 – 16.00 spēlēs snēpelnieku kapella “Kā ir, tā ir...”, plkst.15.00 tiks
godināti pašvaldības rīkotā konkursa “Sakoptākā Kuldīgas novada sēta” laureāti. Tajā piedalījās z/s “Goblejas” un piemājas
saimniecība “Griezes”.

Katru gadu kupli tiek apmeklēts senioru saiets, kur pulcējas Kuldīgas,
Skrundas un Alsungas novada vecāka gada gājuma ļaudis. Šajā gadā seniorus laipni
uzņēma Ēdole. Viesi tika iepazīstināti ar Ēdoles baznīcu, kur bija iespēja klausīties
dievkalpojumu, palūkot kā ēdolnieki nodarbojas ar rokdarbiem un keramiku, kā arī
.
apmeklēt
skaisto Ēdoles pili. Savukārt pils parkā viesi turpināja svētkus, klausoties
“Atštaukas”, sveicinoties ar pagastiem un novadiem, apskatot veidotos ziedu
paklājus un ballējoties – kamēr tik bija spēka lustēties.

17.augustā Snēpeles un Pelču pagastu pensionāri devās kopīgā ekskursijā - tepat uz
Rendu. Ekskursijas dalībnieki viesojās Mārtiņa Vāgnera vīnogu audzētavā un vīna darītavā.
Visi, kuri vēlējās, varēja uzzināt stāstu par vīnogu audzēšanu un vīna darīšanu, bija
iespējams degustēt kailsēklu ķirbju produkciju.
Pēc tam tika apskatīta Usmas baznīca, par kuru pastāstīja draudzes vecākais Ernests
Bušers. Tālāk seniori apmeklēja E. Bušera saimniecību “Zāgkalni”. Iespaidīgs bija Usmas
ezers, atpūtas komplekss un skaistie sporta zirgi. Abu pagastu kultūras darbinieces bija
sagatavojušas nelielu viktorīnu “Vai tu pazīsti kaimiņu pagastu?”. Snēpelniekiem vajadzēja
atbildēt uz jautājumiem par Pelču pagastu un otrādi. Pareizo atbilžu autori tika pie saldiem
pārsteigumiem.
Atceļā tika apskatīta Rendas estrāde un romantiskais Īvandes upītes ūdenskritums. Ekskursijas izskaņā nosprieda,
ka sadarbība jāturpina un jau rudenī tiks rīkota kopīga, divu pagastu senioru atpūtas pēcpusdiena Snēpelē.

Augustā pagasta amatierteātris piedalījās teātru festivālā "Spiets", kuru rīkoja
Vārmes amatierteātris. Pasākumā tika rādīta E.Grāmatnieces luga "Jaunsaimnieka
līgavas", kā arī mājas uzdevums "Mana mīļākā bērnības pasaka".
Attēlā mūsu aktieri pirms uzstāšanās - savos pasaku tēlos.

Snēpelnieki piedalījās arī Padures pagasta rīkotajā, plaši atbalstītajā “Jautrajā
mašīntalkā”. Amatierteātra dalībnieki kuplināja pasākumu ar “Jaunsaimnieka
līgavas” izrādi.

Snēpelē notika pagasta jautrās sporta spēles “Jauns vai vecs, ka tik lec…” Spēlēs piedalījās 23 mazāki un lielāki
bērni, kā arī 12 pieaugušie, pārsvarā bērnu mammas un tēti. Sportisti sacentās basketbola soda metienu mešanā (1.vieta
Artis Ruiķis, 2.vieta - Ralfs Ruiķis, 3.vieta - Brendons Iesalnieks), darts - šautriņu mešana (Dace Verpakovska un Linda
Ozollapa),zābaka mešana tālumā (Kristiāna Muižarāja, Sabīne Ozollapa, Roberts Norvaišs, Rita Goža un Guntars
Tamsons), riteņbraukšanas sacensībās 1.vieta - Artis Ruiķis, 2.vieta - Ralfs Ruiķis, 3.vieta - Brendons Iesalnieks. Jautrajā
stafetē uzvarēja pirmā komanda – Kristiāna Muižarāja, Ralfs Ruiķis, Matīss Vilmanis, Toms Tomsons. Paši mazākie spēļu
dalībnieki sacentās rotaļlietu pārvietošanas sacensībās.
Katrs sportists saņēma atzinības rakstu par piedalīšanos sporta spēlēs, bet uzvarētāji - interesantas, skolai noderīgas
balviņas. Pasākuma noslēgumā visi cienājās ar tikko vārītu zupu, kuru sarūpēja Gunta Freiborne un Raimonda Vilmane.
Paldies visiem, gan lieliem, gan maziem. Jaunā sportistu maiņa Snēpelē aug!

Mazliet smeldzīgi ar dziļām pārdomām par cilvēka
domām, darbiem un sajūtām, atceroties skolotāju,Tautas
daiļamata meistari, TLMS "Vēveri" vadītāju Margu Vizbuli,
21.septembrī Snēpeles pilī notika atceres pēcpusdiena un
tikšanās ar grāmatas "Mākslinieku citadele. Kuldīgas
daiļamatniecības vidusskola" autori Alisi Volansku.
Pasākumā piedalījās tagadējās TLMS "Vēveri"
audējas, kādreizējās Vizbulītes (tā viņu dēvēja savējie)
kolēģes Snēpeles pamatskolā. Tika lasītas vēstules, uzklausīti
atmiņu stāstījumi, vērotas fotogrāfijas un aplūkoti Margas
Vizbules darbi.
Snēpeles cilvēki - tā ir mūsu bagātība, viņu stāstījumi, atmiņas, pārdzīvotais - tā ir un
būs mūsu vēsture, kura ir jāsaglabā un jānodod nākamām paaudzēm.
R.Vilmanes foto no pasākuma

Nolikums par Snēpeles pagasta balvas “Snēpeles pagasta Sirds cilvēks” pasniegšanas
kārtību Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā

Nolikums nosaka balvas piešķiršanas kārtību Snēpeles pagastā
deklarētajiem, faktiski dzīvojošajiem vai strādājošajiem iedzīvotājiem.
2. Snēpeles pagasta balva ir atzinības raksts un dāvana, kuras vērtība
nepārsniedz EUR 25.00.
3. Snēpeles pagastā balvu pasniedz pagasta pārvaldes vadītāja, vai cita
pagasta pārvaldes vadītājas pilnvarota persona.
4. Balvu “Snēpeles pagasta Sirds cilvēks”piešķir personām, kuri ieguldījuši
darbu Snēpeles pagasta popularizēšanā, t.i. valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, sporta, saimnieciskajā vai citā jomā
vai nesavtīgi palīdzējuši līdzcilvēkiem.
5. Pretendentu pieteikšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumus
Snēpeles pagasta pārvaldes izvietotajās balsošanas kastēs - pagasta
pārvaldes ēkas foajē un veikalā “Saldo “ līdz norādītajam termiņam.
6. Piesakot pretendentus apbalvošanai “Snēpeles Sirds cilvēks”, pieteikumā
jānorāda:Pretendenta vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta,
pamatojums
apbalvojuma saņemšanai (2-3 teikumi), pieteikuma
iesniedzēja vārds uzvārds, dzīvesvieta.
7. Iesniegtos pieteikumus izvērtē pagasta pārvaldes izveidota komisija.
8. Komisija pretendentu izvirzīšanai pieņem lēmumu atklātā balsojumā, bet
ne vairāk kā par trīs apbalvojamiem.
9. Balvu “Snēpeles Sirds cilvēks”piešķir personai ne biežāk kā reizi 3 (trijos)
gados, to pasniedzot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
svinīgajā pasākumā.
1.

Pasākums Latvijas Valsts Republikas
proklamēšanas gadadienai
notiks
Snēpeles kultūras namā 18.novembrī
Laiks tiks precizēts.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
no 1. līdz 14.novembrim (ieskaitot).

30. septembrī plkst. 15.00 kultūras namā darbību atsāks praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti un arī
sātīgi…” dalībnieces. Laipni aicināti arī jauni dalībnieki!
8.oktobrī plkst. 19.00 “…Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no gala” notiks dziedošo snēpelnieku un Snēpeles
viesu dziesmu konkurss/koncerts tieši ar šādu nosaukumu, jo šogad dziedam Raimonda Paula dziesmas. Kādu no
Maestro dziesmām mēs zinām katrs, vajag tikai varēt un gribēt...
14.oktobrī plkst. 17.00 kultūras namā Snēpeles un Pelču senioru atpūtas pēcpusdiena "Neskati vīru no cepures...".
Ierasties ar pašu gatavotām, izrotātām cepurēm. Līdzi jāņem groziņi. Pieteikties līdz 10.oktobrim kultūras namā vai pa
tālruni 27843792. Gaidīsim!

No 5. septembra līdz 28. oktobrim Snēpeles pagasta pārvaldes vadītājas Daces Cielavas fotogrāfiju izstāde “Dzīve ar
manām acīm”. Izstāde skatāma arī virtuāli.
Novembrī – Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
Vasaras mēnešos Snēpeles bibliotēkā bija skatāmas Mudītes Martinovas un Katrīnas Annas Martinovas gleznu
izstādes. Gleznas veidotas eļļas tehnikā. Apmeklētājiem sevišķi iepatikās Katrīnas Annas Martinovas darbi.
Septembra mēnesī Dzejas dienu ietvaros, notika pasākums “Dzejas diena ar dzejnieci
Ivetu Skapsti”.
Pasākumu apmeklēja Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles bērnudārza un
pirmsskolas sagatavošanas grupas bērni, audzinātāja, kā arī citi interesenti. Pasākums bija
jautrs, ieskaitot bērnu iesaistīšanu rotaļās.
Paldies par atsaucību visiem apmeklētājiem un autobusa vadītājam Jānim Bumbierim,
kurš rūpējās par Snēpeles filiāles bērnu transportēšanu!

Attēlā Iveta Skapste

Bet virtuālajā izstādē “Grāmatu jaunumi” apkopotas bibliotēkā iegādātās jaunākās grāmatas, kuras īsā laikā tiek
rezervētas un nodotas bibliotēkas lietotājiem, tādēļ esat pacietīgi jauno grāmatu gaidīšanā! Noteiktie termiņi: grāmatām - 4
nedēļas, jaunajām grāmatām - 2 nedēļas, bērnu grāmatām - 2 nedēļas, žurnāliem – 1nedēļa. Kā arī lūgums lasītājiem precīzi
noteiktajā laikā grāmatas atdot bibliotēkā! Paldies visiem bibliotēkas cītīgajiem lasītājiem un apmeklētājiem!
Oktobra mēnesī bibliotēka turpinās sadarbību ar Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas sagatavošanas
grupas bērniem, turpinot radošo nodarbību ciklu “Tinam, pinam, līmējam…”. Nodarbības notiks vienu reizi mēnesī.

