
 

 

Jāņu naktī vajaga nopīt divus vainadziņus un pusnaktī aiziet uz upi un iemest; ja vainadziņi saplūst   

Darba laiki Jāņos: 

 

Veikals „Emī Bode”  
23.06.     8:00- 19:00  

24.06.  10:00- 18:00  
 

 Pasts 

20.06. līdz 24.06. - slēgts  

25.06.   08.30 līdz 12:00 
 

Aptieka  
Līdz 3.jūlijam slēgts - atvaļinājums 
 

Pagasta pārvalde  

 22.06., 23.06., 24.06.- slēgts 

 27.06.  darba diena 

 

Nr.184    27.03.2015.   

 

Mūžības ceļā aizgājuši 

(aprīlis - jūnijs): 

 

ANTONS BABICKS  
(dz.1958.)  

 

ZIGRĪDA JONAITE  

(dz.1932.) 
 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

 

Snēpeles pagasta pārvalde 

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

Klusiņām un pavisam nemanāmi pienācis saulgriežu laiks, vasaras 

pilnbrieds, lai gan īstas vasaras sajūtas nav vēso laika apstākļu dēļ. Bet īstus Jāņa 

bērnus tas nebiedē.  

Jāņu priekšvakarā (22.jūnijā) Snēpelē varēs redzēt līgotājus, kuri apbraukās 

lielākās iestādes un uzņēmumus, aplīgos satiktos Jāņus, dalīsies  svētku priekā ar 

snēpelniekiem. Ar ko brauks un kas būs līgotāji, tiek turēts slepenībā, bet, ka šāda 

aplīgošana notiks – ir pavisam skaidrs! Tad nu, snēpelnieki,  izravējiet nātriņas no 

loku dobes, rasā muti nomazgājiet  un    gaidiet     līgotājus, kas  zin, pie kura tie   

„ielīgosies”!  
           

    Priecīgu līgošanu, garšīgu alutiņu 

 un dzeltenu Jāņu sieru!  

Iespēja būt veselākam un sakoptākam - tepat Snēpelē! 
Snēpeles pagasta „Ambulancē”, doktorāta brīvajā telpā, atvērts kosmētiskais kabinets. Ir pieejamas relaksējošās masāžas, 

sejas procedūras un vaksācijas. Gaidīti gan vietējie iedzīvotāji, gan ārpus pagasta dzīvojošie. Nebūs stingri noteikta darba 

laika, strādāšu pēc iepriekšēja pieraksta – arī svētdienās. Laipni gaidīti! 

Mairita Eida, tālr. 29368054 

 

 

Pagastā dzimuši  

(aprīlis - jūnijs): 

 

RAULS RUIĶIS  

dzimis  21.04.2015. 

 

PATRĪCIJA MUIŽNIECE  
dzimusi 17.04.2015. 

 

Sveicam vecākus! 

 

 

Snēpeles pagasta pārvalde 

 

20.jūnijā Tautas mākslas svētki Kuldīgā, kuros piedalīsies gandrīz visi Snēpeles 

kultūras nama kolektīvi:  

Pilsētas dārzā no 11:00 līdz 12:30 Kuldīgas novada vokālo ansambļu koncerts 

(dziedās  mūsu „Atvasara”, sieviešu un vīru vokālie ansambļi),  

no 13:30 līdz 14:30 kapellu lustes (” Kā ir tā ir”), 1905.gada parkā no 11:00 līdz 16:00 

TLMS izstāde (piedalās arī mūsu “Vēveri”),  

 

Trīs  pagastu robežpunkta ierīkošanas pasākums 

   Turlavas pagasta pārvaldes darbinieki turpināja iesākto darbu 

pagasta izzināšanas virzienā un pārvaldes vadītājam Mārcim 

Brantevicam  radās ideja, ka vajadzētu meklēt saskarsmes 

punktus  starp kaimiņu pagastiem  gan dabā, gan sadzīvē. Tādēļ 

Turlavas, Laidu un Snēpeles pagasta pārvaldes darbinieki šā gada 

4.jūnija pēcpusdienā devās ekspedīcijā, lai dabā atrastu punktu, kur 

satiekas visi trīs pagasti,  šo robežpunktu atzīmējot ar  robežstabu dabā. 

Šis punkts atrodas samērā mitrā vietā, kur satiekas divas gravas, pa 

kurām tek mazas upītes (strautiņi), no kurām viena ir Pinčupīte, bet 

otrai nosaukumu neizdevās atrast. Tad nu tā  vieta, kur šīs abas upītes 

satiekas,  arī ir visu trīs pagastu robežpunkts.  

 

pilsētas estrādē 19:00 Lielkoncerts “Verat vārtus saulgriežiem, lai nāk saule sētiņā” (dejos VPDK “Snēpele”). 

 

Piedalies konkursā un iegūsti balvu! 
Lai veicinātu lauku vides sakoptību un kārtību Kuldīgas novadā, kā arī lai noskaidrotu un godinātu sakoptākos 

lauku individuālo māju, zemnieku saimniecību un ražošanas uzņēmumu, iestāžu, veikalu un individuālo uzņēmumu, un 

daudzdzīvokļu māju sētu un pagalmu īpašniekus (apsaimniekotājus), Kuldīgas novada Domes deputāti nolēma arī šogad 

organizēt konkursu „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2015”.Konkurss norisināsies laika posmā no 1. jūnija līdz 31.  

augustam. Konkursa mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, 

sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, tā veicinot Kuldīgas novada pagastu attīstību 

un sakoptību. 

Konkursā aicināti pieteikties Kuldīgas novada pagastos atrodošos īpašumu saimnieki, kuri izveidojuši skaistus 

dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Iespējams gan pašiem pieteikt savu saimniecību konkursam, gan arī 

pieteikt citu skaistu sētu īpašniekus, piemēram, kaimiņus. 

Pieteikumi iesniedzami līdz 1. jūlijam pagastu pārvaldēs vai pa e-pastu evita.petersone@kuldiga.lv. Konkursa 

1. kārtu organizē Kuldīgas novada pagastu pārvaldes, ar pārvaldes vadītāja rīkojumu izveidojot žūrijas komisiju 3 locekļu 

sastāvā. Konkursa 2. kārtu organizē Kuldīgas novada pašvaldība. Konkursa 1. kārtā tiek vērtētas sakoptākās pagastu sētas. 

Konkursa 2. kārtā tiek vērtēti 1. kārtas 1. vietu ieguvēji. 

Konkursa rezultātus paziņos un uzvarētājus sveiks 3. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā. Konkursa 

uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus visās 3 nominācijās – apbalvos ar Kuldīgas novada Domes Atzinības zīmi un naudas balvu 

EUR 150 apmērā. Žūrija pēc saviem ieskatiem var noteikt 2. un 3. vietas ieguvējus/konkursa laureātus, piešķirot naudas 

balvu EUR 100 apmērā – 2. vietas ieguvējiem un EUR 75 – 3. vietas ieguvējiem. 

Snēpelnieki pateicas turlavniekiem par aktivitāšu un izdomas bagātību un prieks par jauniem draugiem pagastu starpā!   

Attēlā: Turlavas, Laidu un Snēpeles pagastu pārvalžu kolektīvi dabā nospraustajā robežpunktā. 

 

Lai Jāņos nenotiktu ķibele un pēcjāņos nevajadzētu saskarties ar 
dižkreņķi un dižķibeli, jāievēro dažādi ticējumi un paražas: 
 

Kas strādās Jāņu nakti, tam maksās dubultā. 

Ja Jāņi iekrīt sestdienā, pirmdien darbā būs grūti. 

Kas ejot rasā mazgāties, tam mājās esot atvienots karstais ūdens.  
  Ja Jāņos neesi sadzēris ar Jāni, tad tevi visu gadu paģiras mocīs. 

    Ja dzērājam nezinot iedod ķēves mīzalus, tad tas vairs nedzer.  

   Ja no rīta ceļoties tūliņ dzied, tad vakarā esot jāraud. 

Zāle aug līdz Jāņa vakaram, bet jau ar Jāņa dienu sāk briest.  

Tādēļ zālēm un tējai jāievāc augi līdz Jāņa dienai. 

Ja grib, lai gari mati aug, tad Jāņu naktī pusnaktī vajag pāris stopiņ matos saliet. 

Tur, kur līgotāji Jāņu naktī ejot pār pļavām (un nokārtojas), augot labāka zāle. 

Jāņa dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pašas pamatnes, uz nogriezuma būs 

redzams kāds burts, ar to burtu sāksies nākamā vīra vai sievas vārds. 

 

Priecīgu līgošanu un novēlam atrast brīnumaino papardes ziedu! 

Pagasta pārvaldes kolektīvs 

Pašdarbnieku atskaites koncertā 

Viens pie otra tik dabiski un brīvi- mēs visi kopā vēlamies būt, tā savā dzejā raksta 

Inese Tora un tieši šie vārdi raksturo Snēpeles kultūras nama pašdarbniekus, kuri 29. maija 

vakarā pagasta estrādē atskatījās uz šajā sezonā paveikto, parādot to plašākai publikai 

koncertā "Visi kopā..." Mēs varam būt lepni, ka mūsu ir tik daudz, jo pasākumā piedalījās 

astoņi kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu 99. Jaukus un āķīgus apdziedāšanas pantus 

katram kolektīvam veltīja atraktīvās suitu sievas Ilgas Leimanes vadībā, paldies viņām! Lai 

arī  ir iestājusies vasara, kolektīvi turpina darbu, jo 20. jūnijā ikgadējie Tautas mākslas 

svētki Kuldīgā, tur arī tiksimies! 

http://snepele.lv/wp-content/uploads/2015/06/Sne%C4%A2%E2%80%9Epele_29-211.jpg
mailto:evita.petersone@kuldiga.lv
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Kultūras un bibliotēkas ziņas 
   

 Mani mīļie radiņi – man ir pieci gadiņi! 
Skanot jautriem bērnu smiekliem, dejojot kopā ar draugiem, pagasta brīvdabas 

estrādē  tika nosvinēta bērnu deju kolektīva 5 gadu jubileja. Ciemos bija atbraukuši 

draugi no Bunkas, Kalvenes un Pelčiem. Koncertā tika izdejotas daudz un dažādas 

dejas. Pelču jaunieši dejoja sporta dejas.  

  Katram Snēpeles dejotājam kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane 

pasniedza pateicības rakstu par regulāru mēģinājumu un koncertu apmeklēšanu. 

Pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava savā apsveikuma runā pateicās kolektīva 

vadītājai Lienei Krūmiņai par ieguldīto darbu un pacietību, bet Snēpeles deju kolektīva 

bērniem pagasta pārvalde dāvināja ekskursiju uz Piena muižu Sieksātē.  

 

Paldies par padarīto 

Lielās talkas ietvaros aprīlī tika aktīvi aicināti talcinieki uz darbu Snēpeles pils parkā. 

Cilvēki bija ļoti atsaucīgi, ieradās ne tikai pils darbinieki un iemītnieki, bet arī pagasta 

iedzīvotāji. Pagasta pārvalde izsaka pateicību visiem par lielo atsaucību!  

Darba parkā bija ļoti daudz un visi kopā arī padarījām  daudz! Salasīts un sadedzināts 

liels daudzums zaru, nozāģētās atvases, dažādi atkritumi, sagrābtas lapas. Skolas darbinieki vēl 

paspēja zāģēt malku un talciniekus uzmundrināt ar mūziku parkā. Pagasta pārvaldes darbinieki 

bija parūpējušies par skābeņu zupu, kura vārīta turpat parkā uz ugunskura. Prieks par padarīto!  

 

1.augustā (sestdiena) Nīkrācē notiks 15.Pensionāru saiets. 14:45 - svētku atklāšana, 15:00 muzikāls sveiciens 

"Tikai Tev", dzied Viktors Zemgals, 16:30 - brīvais brīdis, iepazīšanās ar apkārtni, 17:30 - svētku runas, sveicieni, 

Noslēgumā- sadziedāšanās balle kopā ar Nīkrāces sieviešu ansambli "Diantus" un Saldus akordeonistu ansambli "Akords". 

Lūdzu pieteikties līdz 13. jūlijam kultūras namā pie vadītājas, tālr.27843792. 

Ieteikums piedalīties nodarbībās 
 

19.maijā praktisko nodarbību cikla "Praktiski, radoši, interesanti un arī sātīgi" 

dalībnieki devās ekskursijā uz rododendru audzētavu Babītē. To arī izdarījām- rododendri zied, 

taču cerējām ka ziedēs vairāk, bet nekas, iespaidus guvām.   

            Garām braucot, piestājām pie interesanta uzraksta "Citi medību lauki"- dzīvnieku 

kapsēta. Liels bija mūsu izbrīns par redzēto. Ar kādu mīlestību saimnieki rūpējas par saviem 

aizgājušajiem dzīvniekiem - piemiņas plāksnes, pieminekļi, sveces, ziedi, pateicības vārdi... 

            Mūsu ceļojums turpinājās līdz ceptuvei "Lāči", kur mūs jau laipni sagaidīja gide. Tikām 

iepazīstināti ar ceptuves darbu, sākumā noskatījāmies filmiņu par maizes tapšanu, vēlāk tikām 

pārģērbti speciālos tērpos un izvadāti pa ceptuvi. Maizes tapšanas procesu apskatījām un arī 

izbaudījām, katrs izcepām kukulīti gardas burkānmaizes. Ekskursijas gaitā degustējām ceptuves 

"Lāči" produkciju- garšīgi un kāda dažādība! Ekskursijas noslēgumā saņēmām savu cepto  silto 

kukulīti un braucām mājās. 

    Kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane 

Aktivitātes senioriem – tieši Jūs esat mīļi gaidīts! 
14.jūlijā (otrdiena) tiek rīkota kopīga ekskursija ar 36 vietīgo autobusu Snēpeles un Pelču pensionāriem. 

Dosimies apskatīt Talsu pusi (Laumas dabas parku un vēl citas skaistas vietas). Jāmaksā būs tikai par ieejas biļetēm 

apskates objektos. Pieteikties ekskursijai kultūras namā pie Raimondas,  t.27843792, līdz 10.jūlijam. 

Snēpelē  biežāk iegriežas policija   

Pēc neilga laika, kad parks un pils apkārtne visu kopīgiem spēkiem radusi priecīgāku un acij tīkamāku skatu, 

nepatīkams pārsteigums – ar ogli apzīmētas pils kolonnas. Vainīgie atradās ļoti ātri, bet, ja netiktu meklēts, tā arī būtu 

palicis un šos nedarbus mazgātu kāds no skolas darbiniekiem. Paldies policijai un iedzīvotājiem par operatīvo rīcību!  

Arī video kameras pilda savas funkcijas un pārkāpējus ir iespējams vieglāk un ātrāk atrast. Policijas iecirkņa 

inspektore Mārīte Kanapola apzinīgi veic savus pienākumus un sadarbībā ar pagasta pārvaldi strādā ražīgi.  

Drīzumā tiks uzstādītas ceļa zīmes „Apdzīvota vieta”, lai ierobežotu dažus autobraucējus, kuri regulāri lielā 

ātrumā traucas pa Snēpeles centru.  

Arī alkohola cienītājiem vajadzētu atturēties no  alkohola lietošanas sabiedriskās vietās un līdz ar to arī  dabisko 

vajadzību kārtošanu gandrīz visu acu priekšā. Ja būsim visi kopā pret nebūšanām, varēsim cerēt arī uz lielāku sabiedrisko 

kārtību! 

 

Par pagasta sakoptību un algotiem pagaidu sabiedrisko darbu strādniekiem 

 

Iedzīvotāji ir ievērojuši jaunas atkritumu tvertnes pagasta centrā. Tās izvietotas,  ievērojot cilvēku pārvietošanās 

virzienus. Lūdzam atkritumus neizmētāt, bet ievietot tvertnēs! Par kārtību centrā un pagasta apkārtnē rūpēsies pagasta 

pārvaldes darbinieks, cienīsim viņa darbu un paši sevi!  

Snēpelē iegriežas arī daudz ciemiņi. Būtu jauki, ja viņi no mūsu pagasta aizbrauktu tikai ar labiem iespaidiem, bet 

par to ir jādomā laikus. Ļoti ceram uz aktivitāti un pozitīvām izmaiņām apkārtnes sakopšanā veikala/ēdnīcas ēkas  teritorijā, 

kura nav pagasta pārziņā, tomēr izskatās ļoti nepievilcīgi.  

Šajā gadā atkārtoti tiek realizēts ES projekts par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem, tomēr darba vietu skaits 

ir samazināts - Snēpelē tikai divas. Rindas kārtību nosaka Nodarbinātības valsts aģentūra. Diemžēl tad, kad pienāk rinda, 

bieži vien no potenciālajiem strādniekiem ir dažādas atrunas, kuras izraisa smaidu – vai nu saucamajam „bezdarbniekam” ir 

nelegāls darbs, vai vienkārši negribas strādāt. Šādā gadījumā NVA bezdarbniekam prasa rakstisku atteikumu. 

Visiem bijušajiem un esošajiem strādniekiem paldies par padarīto! Tomēr ļoti gribētos, lai pagastam nebūtu 

jākaunas par šiem strādniekiem. Diemžēl snēpelnieku pārmetumi bieži vien ir pamatoti (par pagājušo gadu).  Garāmbraucēji 

redz, kā notiek darba laika nejēdzīga vilkšana, pļāpāšana, kad priekšniecība brauc – visi pieceļas, kad aizbrauc – visi 

apsēžas, nerunājot par darba laika neievērošanu. Strādnieku organizācija un kontrole ir pagasta pārvaldes darbinieka Arvīda 

Līdakas pārziņā, bet protams, par visu atbild pārvaldes vadītāja. Esam apņēmības pilni uzlabot situāciju! Tomēr, ņemot 

vērā, ka pagasta pārziņā ir nodrošināt ar darbu cilvēkus, kuri atstrādā piespiedu darbu stundas no probācijas dienesta (viņi 

strādā sev izdevīgos laikos), kā arī cilvēkus, kuri pagastā saņem garantētos minimālos iztikas līdzekļus (likumdošana to 

paredz), tad reizēm sanāk tāda kā darba birža un kontroles dienests. Varbūt rodas iespaids, ka pagasts šos strādniekus 

nekontrolē, tā nav, bet atsevišķu darbinieku šai jomai gan nevaram atļauties.  

 

Māmiņas dienā  
Un atkal atnākusi ir tā diena, kad pieņemts visas mātes godināt - tā savām māmiņām un 

vecmāmiņām teica bērnu deju kolektīva dalībnieki, sagaidot viņas uz svētku koncertu 12.maija 

vakarā. Kopā ar vadītāju Lieni Krūmiņu  bērni bija iemācījušies jaunas dejas, bet kultūras nama 

vadītāja Raimonda Vilmane palīdzēja izgatavot apsveikumus. Bērni skaitīja skaistus dzejoļus 

veltītus māmiņām, dejoja  un teica paldies par mīļumu, gādību, par to ka viņas ir un ir pašas 

labākās. Dāvanā - pašu apzīmēta un izgriezta rociņa un ziedi. Pasākuma izskaņā visi cienājās ar 

cepumiem un tēju. 

Pasākuma gaitā bija iespēja atrasties zirga mugurā, ko laipni piedāvāja biedrība "Eguss" - Ilonda Reita un Alise Krūmiņa. 

Zirgi Diga un Skifs pacietīgi vizināja bērnus un gribētāju netrūka. Kā pateicību  zirdziņi saņēma maizīti. Viesi zīmēja 

apsveikumus Snēpeles dejotājiem un cienājās ar ugunskurā vārītu zupu. Kolektīva vadītāja bērnus gaidīs atkal rudenī. Lai 

visiem  jauka un saulaina vasara! 

 

Kas interesants bibliotēkā? 
Snēpeles bibliotēkā aprīļa mēnesī bija skatāma tematiska izstāde „Nāc nākdama Liela 

diena”.  Izstādē bija apkopoti un izlikti apskatīšanai materiāli par Lieldienām- tautas ticējumi, 

paražas, svinēšana. 

 Pasaku rītā: „H. K. Andersenam – 210„ bibliotēkas vadītāja devās ciemos pie 

bērniem uz skolu, pastāstīja par rakstnieku H.K Andersenu,  lasīja un pārrunāja Andersena 

pasaku „Cūkgans”. Pēc tam bērni šo pasaku attēloja zīmējumos, kurus uzdāvināja bibliotēkas 

vadītājai. Zīmējumi tika izlikti izstādē bibliotēkā, kur priecēja arī citus bibliotēkas 

apmeklētājus. Paldies bērniem!  

Bibliotēku nedēļas ietvaros no 20.-30.aprīlim tika veidota tematiska izstāde – 

„Snēpeles bibliotēka toreiz un tagad” – izstādē apkopotas bibliotekāru atmiņas, fotogrāfijas 

par bibliotēkas vēsturi un pasākumiem, kā arī raksti no periodikas. 

Maija mēnesī bi ja skatāma Ilgas Rozevskas  kartiņu kolekcija.  

No 11.- 18. maijam tematiska izstāde – bērnu rakstniekam Mārim Rungulim – 65. 

Informatīva bērnu grāmatu izstāde. 

6.maijā Snēpeles pilī bibliotēka organizēja radošo darbnīcu pirmsskolas 

sagatavošanas grupas bērniem – „Gatavosim apsveikumus māmiņām”. Bibliotēkas vadītāja 

devās uz skolu un kopīgi ar bērniem gatavoja apsveikumus māmiņām.  

Jūnija mēnesī bibliotēkā skatāma snēpelnieka Teodora Kārkliņa fotogrāfiju izstāde 

„Foto mirkļi”. 

Bibliotēkas vadītāja saņēma vairāku Kundu pilskalna apmeklētāju neapmierinātības 

vārdus par izpostīto kalna norādi. Apskatot situāciju, bijām spiesti saņemto informāciju nodot 

Kundu pilskalna īpašniekiem – Turlavas pagasta pārvaldei. Vadītājs solīja norādi atjaunot.  

 

 

Kuldīgas Galvenā bibliotēka 23. aprīlī rīkoja izstādes “Latvijas mazās gaismas pilis” atvēršanu. Pasākuma laikā tika teikts 

paldies novada bibliotēkām par paveikto novadpētniecībā. Kuldīgas muzeja direktore Dace Bumbiere izteica savu 

individuālo paldies šajā jomā un tas bija izteikts Snēpeles bibliotēkas vadītājai Birutai Dambergai. Muzeju par brīvu varēs 

apskatīt 30 cilvēku pulciņš, kurus uzaicinās bibliotēkas vadītāja. Prieks par atzinību!  

No 15.jūnija līdz 7.jūlijam bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā – aizvietos pagasta sekretāre Ilze Bumbiere. 
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