Pašvaldību sporta spēlēs augustā Ēdolē
Snēpeles komandu pārstāvēja astoņpadsmit sportisti. Piedalījāmies visās
disciplīnās (strītbolā,volejbolā vīriešiem un sievietēm, futbolā, vieglatlētikas disciplīnās
(lodes grūšanā, 100 m skriešanā, tāllēkšanā, stafetē). Disciplīnā "tūrisms" izcīnījām 3.
vietu (Sandris Līdaka, Nora Lepste, Oskars Ozollapa, Kristaps Paičs, Mārcis Kārkliņš).
Bronzas godalgu tāllēkšanā sievietēm izcīnīja Vineta Muižarāja. Lodes grūšanā Snēpeli
pārstāvēja Uvis Meisters, kurš bija divpadsmitais no divdesmit pieciem sportistiem.
Gribētu pateikt paldies visiem, kas pārstāvēja Snēpeles komandu. Īpašs paldies
Oskaram Ozollapam par Snēpeles komandas jaunajām sporta formām.
Snēpeles pagasta sporta organizators Jānis Muižarājs
ALTUM aktīvi sniedz atbalstu uzņēmējiem
Lai arī vasara ir atpūtas laiks, uzņēmējdarbība atvaļinājumā neiet. Vienotā Attīstības finanšu institūcija ALTUM
uzņēmējiem piedāvā sešpadsmit valsts atbalsta programmas, kuras uzņēmēji arī aktīvi izmanto. Pēdējā pusotra gada laikā
kopumā uzņēmēji saņēmuši finansējumu aizdevumu, garantiju un riska kapitāla veidā 165 miljonu eiro apjomā, tādējādi
attīstot gandrīz 3000 projektus.
Atbalsts paredzēts gan biznesa uzsācējiem, gan mikro un maziem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem. Īpašu
palīdzību mājokļa iegādei sniedz mājokļu galvojumu programma ģimenēm ar bērniem. Par atbalsta iespējām stāsta
Attīstības finanšu institūcijas ALTUM Liepājas un Ventspils reģionālo centru vadītāja Ira Jākobsone. Esiet laipni gaidīti
ALTUM reģionālajā centrā un konsultāciju birojos.
Tuvākais ALTUM reģionālais centrs atrodas Ventspilī, Saules ielā 19, tālr. 63623067; bet tuvākie konsultāciju
biroji - Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, tālr. 25780355 (pieņemšanas dienas: pirmdiena, otrdiena, piektdiena).

Zinību dienā Snēpelē
Zinību dienā Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē pulcējās vecāki un bērni - pirmsskolas izglītības grupa un
rotaļu grupa. Nedaudz sabijušies un uztraukti – līdz brīdim, kad mazajā telpā ieskanējās jautras mūzikas skaņas.
Šajā mācību gadā snēpelniekiem bija jāatvadās no Kuldīgas Centra vidusskolas
un jākļūst par Vilgāles pamatskolas filiāli, atbilstoši Kuldīgas novada Domes lēmumam.
Saimnieciskās lietas ēkā, pils parka teritoriju un bērnudārza tehniskos darbiniekus
pārņem Snēpeles pagasta pārvalde.
Daudz ziedi un pateicības vārdi tika veltīti Kuldīgas Centra vidusskolas
direktorei Brigitai Freijai, par ieguldīto darbu mazo snēpelnieku labā.

Biedrība „Darīsim paši!” aicina vietējos iedzīvotājus iesaistīties LEADER stratēģijas izstrādē
Biedrība „Darīsim paši!” ir uzsākusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020.gada pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.
Organizējot tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, aicināti tiek visi interesenti, lai kopīgi apzinot iepriekšējā
plānošanas perioda problēmas un izceļot labos piemērus, noteiktu vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vajadzības un
jaunu projektu ideju nepieciešamību, ņemot vērā nosacījumus, kuri attiecas uz sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju
jaunajā plānošanas periodā.
Interesenti aicināti Snēpeles kultūras namā 7.oktobrī no plkst.13.00 līdz 15.00.

Brigita Freija

Bet Vilgāles skolas direktore Astrīda Štorha
sveica klātesošos ar jauno mācību gadu un nedaudz
pastāstīja par plānoto bērnudārza ikdienas darbu.
Bērni, audzinātājas mudināti, devās rotaļās un
jaukās nodarbēs.
R.Vilmanes attēlā – Vilgāles pamatskolas Snēpeles
filiāles direktore Astrīda Štorha un Snēpeles pagasta
pārvaldes vadītāja Dace Cielava saņemot jauno filiāles
nosaukuma plāksni.
Sakoptās sētas konkursā Snēpeles saimniecība “Gaiļi”

Par darbības izbeigšanu
Veikals “Emī Bode” Snēpeles centrā beidz savu darbību. Pēdējā darba diena 25.septembris. Pateicamies par ilggadēju
sadarbību!
Bezmaksas redzes pārbaude
16.oktobrī plkst. 14:00 Snēpeles kultūras namā "'Elegant Optics" īpašais piedāvājums - bezmaksas redzes pārbaude.
Lūgums savlaicīgi pierakstīties, zvanot pa tālruni 20011509.

Snēpelei ir daudz skaistu sētu un šogad to vērtēšanai piekrita Zigurds Spinga un Dzintra Arāja - piemājas
saimniecība “Gaiļi”. Paši saimnieki saka: ne jau komisiju dēļ mēs kopjam savu māju un lielo 50 ha platību, bet savas
dvēseles dēļ... Vai var vēl skaistāk pateikt?
Pagasta konkursā piedalījās arī “Ceļarāji” ar interesantām apstādījumu grupām ļoti senas mājas apkārtnē. Šajā sētā
būs redzams brīnišķīgs iekārtojums nedaudz vēlāk – kā saka pati saimniece Sandra Vanaga: visam savs laiks! Konkursa
rezultātus varēsim uzzināt 3.oktobrī plkst.15.00 Hercoga Jēkaba gadatirgus gaitā - Kuldīgā! Vēlam veiksmi!
Kas jauns ceļu apsaimniekošanā

Mūžības ceļā aizgājuši
(jūlijs - septembris):

(jūlijs - septembris):
Valdis Reimanis 31.07.2015.

Snēpeles senioru vokālo ansambli

Alberts Vilmanis 03.09.2015.
Ieva Vera Vītola 28.08.2015.

10 gadu darbības jubilejā!

Sveicam vecākus!
Snēpeles pagasta pārvalde

Snēpeles pagasta pārvalde

Žoržs Kleinšmits
dz. 1924.g.
Zīdars Dūdiņš
dz.1933.g.
Vēra Kadiķe
dz. 1932.g.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem

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

Šajā sezonā darbi veikti, labojot gadiem izbrauktos trīs kalnus: pie Lējējupes,
pie “Allažām” un “Lejasāzeriem”. Cerot, ka paši snēpelnieki arī to ekspluatācijā ievēros
samērību starp jaudīgo tehniku izmantošanu, grants segumu un slapjajiem laika
apstākļiem. Ir laboti arī nelieli asfaltbetona seguma bojājumi. Pagājušajā nedēļā tika
pabeigti darbi pie pašvaldības Līvānu ceļa (pie “Veldzes” daudzdzīvokļu mājas) ūdens
noteces sakārtošanas. Gada vasaras sezonā no pašvaldības saņemtā ceļu nauda jau ir
iztērēta veicot minētos darbus. Vēl priekšā ziema un sniega tīrīšana.
No pavasara Snēpeles pagasta pašvaldības autoceļus apsaimnieko SIA
“Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, atbilstoši Domes lēmumam par ceļu
apsaimniekošanas funkciju nodošanu minētajam uzņēmumam. Uzņēmums ceļus
greiderēs, labos un veiks dažādas apsaimniekošanas funkcijas, kuras pagasta tehnika
nespēs vai nebūs kompetenta veikt.
Lauksaimnieki atkārtoti tiek lūgti ievērot
pašvaldības ceļu malu nodalījuma joslas un savu īpašumu robežas, kā arī būt
atsaucīgiem un pretīmnākošiem savās teritorijās ceļu malās esošo krūmu izzāģēšanā.

Kalns pie Lējējupes

Līvānu ceļš

Pasākumi rudenī

Nezinīši
Jau otro gadu kultūras namā notika vasaras nometne bērniem “Nezinīši”.
Šādu iespēju mūsu bērniem nodrošināja Pelču pagasta kultūras darba organizatore
Edīte Krasnopa.
Bērni mācījās filcēt,zīmēja, sportoja, spēlēja dažādas spēles, gatavoja pop
ielas priekšnesumus un sportoja.
Kopīgā pārgājienā apskatījām Snēpeles pils parku un apciemojām strausus
“Norniekos” (paldies par stāstījumu un ekskursiju Ingai Vaiņusei).
Atpakaļceļā mūs laipni uzņēma “Ērgļu” māju saimnieki Jurenovsku ģimene. Paldies viņiem par garšīgo sulu un
ekskursiju savā skaistajā, sakoptajā sētā!
Viena diena tika veltīta Ventspilij - jautri atpūtāmies ūdens atrakciju parkā un bērnu pilsētiņā. Nometnes noslēgumā
sagatavojām jautru koncertu vecākiem. Cerībā un pārliecībā, ka nometne būs arī nākamajā gadā, izgatavojām savu nometnes
karogu.
27. augustā nometnes bērni tikās atkal, lai kopīgi pastrādātu. Ieradās visi,
līdzi ņemot arī draugus, ģimenes locekļus. Šogad bērnu palīdzība tika pils parkam –
līdzinot kurmju rakumus, lasot nomestos papīrus un pudeles, vēja nolauztos zarus.
Tika ravētas un kaplētas taciņas. Bērni strādāja cītīgi, malači! Paldies visiem,
visiem!
Nometnes vadītājas palīdze Raimonda Vilmane

Līgas Belševicas foto

Amatierteātris šajā vasarā

3.oktobrī Kuldīgā, Pils dārzā notiks ikgadējais “Jēkaba tirgus.”Mēs, snēpelnieki,arī veidosim savu labumu stendu, tāpēc
visus tirgoties gribētājus lūdzu pieteikties kultūras namā.
3. oktobrī plkst. 20:00 dziesmu koncerts/konkurss “Viss plūst un mainās un tas nav nekas jauns...” (Aicinām visus,
dziedāt gribošos un varošos, piedalīties. Savu izvēlēto dziesmu paziņojiet Raimondai -tālr.27843792 līdz 26. septembrim).
Ieejas maksa koncertā 2,00 euro (biļetes iespējams iegādāties no 28.septembra).
3.oktobrī plkst. 22:00 Balle kopā ar grupu “Imula”. Ieejas maksa – 2,00 euro, līdzi jāņem groziņi.
Cienījamie pagasta seniori! Turpmāk oktobrī ierastais jauno pensionāru uzņemšanas pasākums tiks aizstāts ar senioru
Ziemassvētku balli. Tā kā pensionēšanās vecums mainās un ir sarežģīti noteikt katra individuālo pensionēšanās brīdi,
gatavosimies lielākai un vēl jautrākai ballei.
14.novembrī plkst. 19:00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums Snēpeles kultūras namā
Teiksim paldies snēpelniekiem par labajiem darbiem, klausīsimies svētku koncertu un atpūtīsimies kopīgā ballē.
Jauna iespēja
Pagasta iedzīvotāji ir izteikuši priekšlikumu - organizēt līnijdejas. Lūdzu visus, kuriem šis priekšlikums
pieteikties kultūras namā, vai pa tālruni 27843792 - Raimondai.

interesē,

Kultūras nama pašdarbības kolektīvi
Ar oktobra mēnesi jauno sezonu sāk visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi:

Jau vasaras sākumā mūsu amatierteātri un kapellu “Kā ir tā ir” pie sevis ciemos, kā
arī svinēt Līgo svētkus, uzaicināja Ilūkstes kultūras nams.
Sagatavojām muzikāli jautru uzvedumu, veltītu Līgo svētkiem un devāmies ceļā.
Jābrauc bija tālu, pāri visai Latvijai, jo Ilūkste atrodas netālu no Daugavpils. Šķērsojām 15
novadus un vēlā pēcpusdienā bijām galā.
Paldies jāsaka Edītei Krasnopai, Pelču pagasta kultūras darba organizatorei, kura
gan iesaistījās mūsu uzvedumā, gan apņēmās mūs līdz turienei aizvest ar Pelču busiņu.
Jaukā, jaunā, akustiskā brīvdabas estrādē mēs arī spēlējām un dziedājām. Mūsu
uzvedumu kuplināja arī divi Ilūkstes jauniešu deju kolektīvi.
Pasākums izdevās, neskatoties uz to, ka lija kā pa Jāņiem!
25.jūlijā mūsu teātris piedalījās ikgadējā amatierteātru salidojumā “Teātru spiets”
Vārmē. Pasākumā piedalījās amatierteātri no Nīkrāces, Zirņiem, Lutriņiem, Jaunlutriņiem
un Vārmes. Spēlējām savu šīs sezonas lugu “Kam tiks Pičs?”, vērojām arī citu kolektīvu
sniegumu, bet vakarā jautri atpūtāmies kopīgā ballē.
8.augustā amatierteātris piedalījās 4. Kurzemes lauku amatierteātru festivālā “Spēlēju dancoju...” Skrundā. Šis
festivāls tiek veltīts aktierim Harijam Liepiņam. Šoreiz pasākumu kuplinājām muzikāli - dziedot un jokojot. Aktiera
dzīvesbiedre Mudīte Šneidere atzina, ka aktierim tomēr ir arī labi jādzied, un to mēs darījām.
22.augustā ar savu izrādi amatierteātris kuplināja arī Rendas pagasta svētkus.
Amatierteātra režisore Raimonda Vilmane
Pateicība par dāvinājumu
Snēpeles pagasta bibliotēka saka paldies Anitai Bekei (atkārtoti) un Aigai Bulavai par bibliotēkai dāvinātajām vērtīgajām
grāmatām bibliotēkas krājuma papildināšanai 2015.gadā!
Dzejas dienas
Septembris, kā ik gadu, ir atnācis ar īpašajiem septembra svētkiem - Dzejas dienām. Tās notika arī Snēpeles
bibliotēkā. Uz pasākumu tika aicināti Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles sagatavošanas grupas bērni.
Pasākuma laikā bibliotēkas vadītāja Biruta Damberga pastāstīja bērniem par Dzejas dienām - kāpēc tās notiek
septembrī. Bērni ar audzinātāju Ivetu Plēgermani bija sagatavojuši apsveikuma dzejolīšus arī bibliotēkas vadītājai. Tad visi
kopīgi lasīja dzeju bērniem no J. Raiņa dzejoļa krājuma "Puķu lodziņš".
Pasākuma noslēgumā tika skatīta multiplikācijas filma "Zelta sietiņš" - J. Raiņa vārdi, Im.Kalniņa mūzika.

VPDK “Snēpele”- 5.oktobrī plkst. 19.00- vadītāja Gunta Freiberga (kultūras namā);
Bērnu deju kolektīvs - 6.oktobrī plkst. 18:00- vadītāja Liene Krūmiņa (kultūras namā);
Sieviešu vokālais ansamblis - 5.oktobrī plkst.18:00, vadītāja Silva Zālīte (kultūras namā);
Vīru vokālais ansamblis – 7.oktobrī plkst.18:00, vadītāja Silva Zālīte (kultūras namā)
TLMS “Vēveri”- vadītāja Aina Siatkovska (Snēpeles pilī);
Senioru vokālais ansamblis “Atvasara”, katru piektdienu plkst. 14:00 (Snēpeles pilī);
Amatierteātris - režisore Raimonda Vilmane 8.oktobrī plkst.19:00( kultūras namā).
Visi kolektīvi aicina jaunus dalībniekus!
Oktobra mēnesī plānotie pasākumi un izstādes Snēpeles bibliotēkā
No 12.oktobra līdz 30.novembrim būs skatāma snēpelnieka Arvīda Līdakas fotogrāfiju izstāde.
14.oktobrī, Snēpeles pilī, plkst. 10:00 - radošā darbnīca Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas sagatavošanas
grupas bērniem - mācīsimies gatavot krelles no papīra.
22.oktobrī bibliotēkā, plkst. 10:00 - radošā darbnīca Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas sagatavošanas
grupas bērniem - mācīsimies gatavot maskas.
Izmantojot Kuldīgas novada muzeja dāvāto ielūgumu, Snēpeles pagasta bibliotēka 29.oktobrī organizē bezmaksas muzeja
apmeklējumu. Izbraukšana no centra (pie veikala) plkst. 10:30. Interesentus lūdzu pieteikties līdz 12.oktobrim,
mob. tālr. 29218553.
Izstādes
Mīļi aicināti arī citi bērni, vecāki un interesenti!
Snēpeles pagasta bibliotēkā no
4.septembra līdz 30.septembrim
skatāma informatīva
literatūras izstāde
“Rainim -150”.
Vilgāles pamatskolas
Snēpeles filiālē izvietota izstāde,
veltīta rudens krāšņumam.

