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MIĶEĻDIENAI VELTĪTA  IZSTĀDE  

Snēpeles pils bērnudārza un pirmsskolas grupiņas bērni, viņu vecāki, 
audzinātājas un pārējie darbinieki pacentušies atkal iepriecināt ar krāsaino rudens 
izstādi, kura veltīta Miķeļdienai. Ķirbji, kuri ir tik dažādas krāsas un formas, burkāni un 
dārzeņi, ziedi un krāšņās kļavas lapas rotāja pils otrā stāva gaiteni. Prieks pašiem un 
katram, kurš ielūkojas bērnudārzā! Jauks un skaists rudens telpās!

Bet Ziemassvētkos viss kļūst skaists, viss, ja vien paši esam 
dvēselē skaisti ... Teiksim labus vārdus saviem mīļajiem, dāvāsim 
smaidu un mīlestību, jo bieži vien nenovērtējam to, kas mums ir – 
tepat blakus ...   

Mierīgus, baltus Ziemassvētkus un 2017. gadā - būt spēka 
pilniem jauniem darbiem!        

Snēpeles pagasta pārvaldes kolektīvs 

 

Balts, pūkains sniedziņš aiz 
mūsu loga apsedz ikdienas 
pelēkbrūno ainu. Saulīte paslēpusies 
aiz bieziem mākoņiem un skopi 
parāda savu smaidu.  

Advente ir pārdomu laiks 
vairāku nedēļu garumā - tumšajos 
vakaros domas aizplūst tālu... 

 

 

“Vēveru“ kolektīvs 

Paldies!    
Paldies pagasta pārvaldei un vadītājai Dacei Cielavai, kultūras nama 

vadītājai Raimondai Vilmanei, kapellai "Kā ir, tā ir", Mārtiņam Medniekam un 
senioru ansamblim "Atvasara" par mīļajiem vārdiem un apsveikumiem mūsu 
jubilejā! 
                                TLMS "Vēveri" kolektīvs.                       Attēlā Aina Siatkovska 

  

  
Kolektīva vadītāja Aina Siatkovska pateicās savām audējām par 

darbu un panākumiem. Lielākais prieks un lepnums ir piedalīšanās 
Brīvdabas muzeja lietišķās mākslas gadatirgū Rīgā, kur šis gods bija 
jāizcīna starp daudziem citiem amata brāļiem un māsām. Pieprasījums 
pēc snēpelnieču darbiem audzis augumā un devis iespēju atvērt durvis 
arī ārpus Latvijas.  
Snēpelnieks Mārtiņš Mednieks studijas dalībnieku kolektīvam dāvāja 
kokā darinātu “Vēveru” nosaukumu. Visi klātesošie sumināja kolektīvu 
un vēlēja neapstāties pie sasniegtā!  
  

 

Nr.184    27.03.2015.   

Bērnudārza un pirmsskolas grupiņas bērni pils otrā stāva telpās jūtas labi, pils darbinieku rūpes par 
bērnu labsajūtu ir redzamas bērnu smaidošajās sejiņās ikreiz, kad telpās parādās kāds ciemiņš. Jautras atbildes 
uz jautājumiem un draiski smiekli apliecina – viss kārtībā!   

TRENAŽIERU ZĀLE 

No 2.janvāra  sporta nodarbību telpas Snēpeles pilī būs apmeklējamas katru  un  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 nav atvērta. Zāles atbildīgā ir Snēpeles pagasta pārvaldes 
darbiniece Maija Meņģe. Pārsteidzošs atbalsts ir zāles apmeklējumam no bērnu un jauniešu puses, kur visi 
kopīgi nodarbojas ar dažādām spēlēm, fiziskām aktivitātēm mūzikas pavadībā u.c. Pils zālē regulāras nodarbības 
uzsākušas arī aerobikas vingrotājas.  

AUDĒJU STUDIJA 

Pils pirmā stāva labā spārna daļu aizņēmušas Tautas lietišķās mākslas studijas “Vēveri”audējas, lai 
turpinātu savu veiksmīgo darbību, viņām atvēlēta arī telpa, kur agrāk bijusi ģērbtuve. Pašlaik telpā tiek uzlabots 
apgaismojums un iekārtota vieta lielajām koka stellēm. 

SENIORU ANSAMBLIS UN KLUBIŅŠ 

Pils pirmā stāvā aiz zāles ir iekārtojušās seniores, dziedošā ansambļa “Atvasara” dalībnieces. Telpās 
notiek mēģinājumi un dažādi pasākumi senioriem, jo ansambļa dalībnieces apvienojas arī Snēpeles senioru 
klubiņā, kurš aktīvi darbojas ciemojoties citos pagastos, novados veidojot sadarbību un pārstāvot Snēpeles 
pagastu. 

ZEBERIŅA PIEMIŅAI 

Nākošajā gadā Snēpelē notiks novadnieka Indriķa Zeberiņa piemiņas pasākums, kurā kā dāvana no 
pagasta tiks atklāta Indriķa Zeberiņa piemiņas istaba, kura atradīsies Snēpeles pils otrajā stāvā.  

Pagasta pārvalde plāno strādāt arī pie snēpelnieku sakrāto pagasta un skolas vēsturisko materiālu 
apkopošanas un sistematizēšanas pils otrā stāvā.  Ja viss veiksies – tiks atklāta vēstures istaba, kuras izveidei 
nepieciešams liels darbs, bet kopīgiem spēkiem un gribasspēku viss ir paveicams! 

Snēpeles pils ir pagasta lepnums, lai arī tā nav pašā spožākajā izskatā, tomēr tā ir mūsu!  
Cenšoties to izmantot lietderīgi varam pierādīt, ka tā patiešām snēpelniekiem ir vajadzīga! 

 

        

(septembris - novembris): 
 
 

Marta Padrevica 
 

(22.10.2016.) 
 

Sveicam vecākus! 
 
 

Snēpeles pagasta pārvalde 
 

 

Pārtikas veikala SIA “Pārsa” 
darba laiks svētkos: 

 
24.dec.         8:00 – 19:00 
25.dec.         11:00 – 21:00 
26.dec.         11:00 – 21:00 
31.dec.         8:00 – 19:00 
1.janv.         11:00 – 17:00 

 

Veikala kolektīvs novēl skaistus 
svētkus un esat vienmēr laipni 

gaidīti mūsu veikalā! 
 

 

 
Mūžības ceļā aizgājuši 

(septembris - novembris): 
 

Raimonds Blumbergs  

(dzim. 1927.g.)   

 

Laimonis Dobelis  

(dzim. 1967.g.) 

  

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 
 

Snēpeles pagasta pārvalde 
 

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

Kļūsti kā bērns, lai šovakar tavs prieks 
Atmiņu kupenās bradā. 
Uzticies brīnumam, trauslam kā sniegs 
Vienu vakaru gadā. 
Viss, kas bij tevī šaubīgs un salts 
Izkusīs ticībā liegā. 
Ziemassvētku pusnaktī iesnigsi balts, 
Iesnigsi sapnī kā sniegā. 
Uz jauno gadu dāvināsim  
Viens otram labus vārdus, 
Lai tie pavisam neizzustu 
No steigas pilnās pasaules. 
Uz jauno gadu dāvināsim 
To siltumu, kas svecēs plīv. 
Un neļausim, lai vienaldzībai 
Tik bieži ienākt mūsu sirdīs brīv!  
                                           (K.Apšukrūma) 

 

 atsāka darbu 
Snēpelē,  "Pagastmājā", pagasta pārvaldes telpās. Ģimenes ārstes telpas 
ēkā "Ambulance" Snēpeles centrā tika slēgtas 2015.gada novembra nogalē, 
jo tās nebija reģistrētas un sertificētas, kā arī - nepiemērotas cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.  

Pateicoties Kuldīgas novada Domes piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem, "Pagastmājā" tika atrastas telpas, kuras tagad ir  piemērotas 
medicīnas pakalpojumiem. Telpās ērti varēs pārvietoties arī cilvēki ar 
ratiņkrēsliem.  

Doktorāta atklāšanas dienā, pirmdienā 17.oktobrī, ar nelielu 
humora piedevu ģimenes ārstes Zandas Zaueres palīdzei Brigitai Jansonei 
bija jāatklāj jaunais ārstu pieņemšanas kabinets. 
 

Tomēr “ , kura atradās pagasta pārvaldes telpās, savu darbību ir 
pārtraukusi ļoti zemo ienākumu un nepieciešamo papildus ieguldījumu dēļ. Pagasta pārvalde pateicas aptiekas 
vadītājai Aigai Zariņai par  sadarbību un mēģinājumu aptieku saglabāt. Snēpelniekiem jāsaprot, ka viss ir saistīts 
ar finansējumu un uzņēmējdarbību regulējošo likumdošanu.    
 

Ģimenes ārstes Zandas Zaueres pieņemšanas laiks Snēpelē: ceturtdienās 9:00 – 14:00, mob. tālrunis 24427754; 
 ārsta palīga Brigitas Jansones pieņemšanas laiks:  pirmdienās 9:00 – 14:00,   ceturtdienās 9:00 – 14:00. 
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 No 5. septembra līdz 28.oktobrim bibliotēkā bija skatāma pagasta  pārvaldes vadītājas Daces Cielavas 

fotogrāfiju izstāde “Dzīve ar manām acīm”. Izstāde bija skatāma arī virtuāli.  
 

 No 3. līdz 31.oktobrim bija skatāma snēpelnieces Guntas Freibornes dekoratīvo ķirbju izstāde. 

 Oktobra mēnesī bibliotēkā bija arī divas literārās izstādes  “Mārai Svīrei-80” un “Harijam Gulbim - 90”. 

 

 

Atsaucoties uz novadā rīkoto konkursu, tuvojoties gada visskaistākajiem svētkiem, 
nodarbību cikla dalībnieces, Mārītes Siatkovskas vadītajā nodarbībā, nolēma izrotāt kultūras 
nama vadītājas kabineta logu Ziemassvētku noskaņās. Kopīgi veidojām rūķīšu cepurītes, kuras 
vēlāk tiks savērtas apgaismotā virtenē un piestiprinātas kabineta logam. 
 

 

30.septembrī kultūras namā jauno sezonu uzsāka praktisko nodarbību cikla “Radoši, praktiski, interesanti 

un arī sātīgi” dalībnieces. Pirmajā nodarbībā tikāmies ar veikala “Biroja tehnikas eksperts” pārstāvi Ivetu 

Kramēnu. Iepazināmies ar veikala plašo sortimentu un kopīgi apspriedām tā pielietojumu. Veikala preču klāstā ir 

dažādi materiāli, kurus varam izmantot savās praktiskajās nodarbībās. Dalībniecēm radās brīnišķīgas idejas 

dažādu apsveikumu un  telpu dekoru gatavošanai.  

Nodarbībā darbojāmies arī praktiski- gatavojām apsveikumu vīriešu krekla formā (attēlā). Neilgi pirms 
Valsts svētkiem praktisko nodarbību cikla “Radoši praktiski, interesanti un arī sātīgi” dalībnieces gatavoja 
svētku piespraudes. Šo nodarbību vadīja snēpelniece TLMS “Vēveri”dalībniece Mārīte Siatkovska. 

 

 notiks pagasta senioru balle Ziemassvētku noskaņās. Lūgums pieteikties 

kultūras namā t.27843792 vai pie sekretāres t.63354250 līdz 10. decembrim. 

ikgadējais Rūķu gājiens un pagasta eglīšu iedegšana. Tiksimies pie “Pagastmājas”, tad 

dosimies uz Snēpeles pili iedegt otru eglīti (pa ceļam rūķus sagaida dažādi pārsteigumi). Vienīgais noteikums 

visiem gājiena dalībniekiem – galvā rūķu cepures un rokās gaismas lukturīši! 

 svētku dievkalpojums un koncerts “Ziemassvētku stāsts”, kuru 

sniegs visi trīs pagasta vokālie ansambļi. 

 svētku eglīte pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī bērnu deju 

kolektīva sagatavota izrāde ar dejošanu un dziedāšanu “Gražīgais Ziemassvētku vecītis”. 

Informācija vecākiem! Svētku paciņas saņems tikai pagastā deklarētie un pastāvīgi dzīvojošie bērni. Ir iespēja 

piedalīties svētkos un paciņas saņemt arī Snēpelē nedzīvojošiem bērniem. Interesentiem sazināties ar kultūras 

nama vadītāju Raimondu Vilmani t.27843792. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Un ja nu kādreiz nozākāts un triekts un lamāts tieku,  
Es apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu par prieku… 

Par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku, 
 Ja grib ,lai citi arī dzied, tad kur lai es to lieku...  (J.Peters) 

 

…ar šiem dziesmas vārdiem 8. oktobra vakarā izskanēja ikgadējais “Dziedam savam pagastam” koncerts, 
kurš šogad bija veltīts Raimondam Paulam. Nosaukums: “Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no gala…”.  

Koncertā piedalījās septiņpadsmit lieli un mazi snēpelnieki un Snēpeles viesi, publikas vērtējumam 
nododot trīspadsmit brīnišķīgas komponista dziesmas. Kā katru gadu, skatītāji vērtēja un noteica savu 
simpātiju: bērnu/jauniešu grupā šoreiz skatītāju balvu saņēma meitenes no Kurmāles pagasta: Elīna Zeidaka un 
Tīna Reķe, kuras izpildīja dziesmu “Par pēdējo lapu”. Pieaugušo grupā skatītāju simpātijas saņēma Gunita 
Purviņa (Basi), kura dziedāja “Es mīlu tevi tā”. Par centību un apņemšanos muzikanti savu simpātijas balvu 
pasniedza Norai Poriņai, kura dziedāja salīdzinoši jaunu (2014.g.) komponista dziesmu ar Guntara Rača 
vārdiem “Lai kas arī nenotiktu”. Koncerta starplaikā savā repertuārā esošās Raimonda Paula dziesmas dziedāja 
arī kapela “Kā ir tā ir”.  

Gribas pateikt lielu paldies visiem koncerta dalībniekiem par jaukajiem priekšnesumiem, paldies 
atraktīvajai grupai “Imula” par dziesmu pavadījumiem, paldies arī skatītājiem, mums visiem kopā tas izdevās! 

 

Kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane  Radošo nodarbību cikla “Tinam, pinam, līmējam…” ietvaros notika nodarbības ar 

Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas sagatavošanas grupas bērniem. 

Nodarbību laikā gatavojām maskas un gatavojāmies arī Latvijas dzimšanas dienai. 

 

  Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros kopā ar bērniem lasījām Stīana Hola 

grāmatu “ Gārmana vasara”. 

 No 1.novembra līdz 30.decembrim skatāma  

 Snēpeles bibliotēka uzsāk izstāžu ciklu veltītu Latvijas lielajai jubilejai “Simts soļi 

līdz simtgadei”.  Cikla ietvaros  nelielās izstādēs 

parādīt savus vaļaspriekus, kolekcijas, interesantās nodarbes. 

  

Cikla pirmais solis – snēpelnieces  no 

17.novembra līdz 30.decembrim. 

 8.decembrī plkst.10:00 praktiskā nodarbība Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles 

bērniem “Tinam ,pinam, līmējam” (gatavosim Ziemassvētku rotājumus).  

 

 

Piektdienas, 14.oktobra pēcpusdienā, Snēpelē uz kopīgu atpūtas pasākumu 

viesojās Pelču pagasta seniori. Viesiem tika parādīta TLMS “Vēveri” darbnīca, kur 

viņus laipni sagaidīja studijas vadītāja Aina Siatkovska un Mārīte Siatkovska, 

senioru ansambļa “Atvasara” telpas, kurās viesi tika iepriecināti ar skaistām 

dziesmām, bet Snēpeles luterāņu baznīcā viesus uzņēma draudzes priekšniece Ārija 

Brūdere.  

 

 

Mūsu sieviešu un vīru vokālie ansambļi 7.oktobrī viesojās Ventspils novada Puzes kultūras namā, lai 
kopā ar citiem vokāliem ansambļiem, ar skanīgām balsīm iedziedātu “Puķu nakts” pasākumu.  

Koncertā piedalījās vokālie ansambļi no Puzes, Pūres, Užavas, Tārgales, Ventspils, Snēpeles, Jaunbērzes, 
Līvbērzes un māsas Legzdiņas. Katram ansamblim tika dots kādas puķes nosaukums: mūsu sieviešu ansamblis 
bija - balzamīne, bet vīru ansamblis - jasmīns. Mūsu dziedošie kolektīvi koncerta daļā dziedāja katrs atsevišķi 
un arī kopīgas dziesmas. Koncerts, pateicoties kuplajam dalībnieku skaitam, bija ilgs, pēc kura sekoja lustīga 
balle. Esam guvuši daudz patīkamus iespaidus, un jaunus dziedošus draugus. 
 

 

  Snēpelnieki nosvinējuši Latvijas dzimšanas dienu. Svinīgajā pasākumā 

tika sveikti Kuldīgas novada pašvaldības rīkotā konkursa “Sakoptākās sētas” 

1.vietas ieguvēji zemnieku saimniecības grupā: Reimaņu ģimene “Goblejās” un 

3.vietas ieguvēja piemājas saimniecību grupā Irēna Taube “Griezēs”. 

             Bet pagasta rīkotajā nominācijā “Gada sirds cilvēks”, visvairāk balsu 

ieguva trīs Snēpeles pagasta kapellas “Kā ir, tā ir” dalībnieki: vadītāja Silva Zālīte, 

Iveta Plēgermane, Arvīds Līdaka, kuri ieguva arī pagasta sarūpētās balvas – 

pledus ar rūpīgi izšūto “Paldies! “. Apsveikumus no pasākuma dalībniekiem 

saņēma arī kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane, kurai apsveicēji veltīja 

vārdus: “Bez Raimondas kapella nav iedomājama!”. 

           Pēc apsveikuma vārdiem, uzrunām, dzejas uzstājās Juris Jope, sniedzot 

brīnišķīgu uzstāšanos – Imanta Ziedoņa  un Raimonda Paula muzikāli dzejisku 

kompozīciju. Pēc koncerta pie Snēpeles pils – Gaismas sveiciens Latvijai. 

 

Pirmā abu pagastu senioru tikšanās bija tematiska, tāpēc arī pasākuma nosaukums- “Neskati vīru no 

cepures…”. Kultūras nama vadītāja Raimonda Vilmane bija sagatavojusi nelielu cepuru izstādi, bet katrs 

pasākuma dalībnieks savu cepuri bija izrotājis pats. Pēc dalībnieku iepazīšanās sekoja cepuru parāde, kopīgas 

dejas, dziesmu minēšana un kopīga dziedāšana. Interesanta bija arī senvārdu atpazīšana un skaidrošana. 

Atvadoties pasākuma dalībnieki nolēma, ka nākamā tikšanās notiks Pelčos. 

 

Kapella “Kā ir, tā ir...” 

Juris Jope  sniedz koncertu 

http://snepele.lv/praktisko-nodarbibu-cikla-veikums/photo0081/
http://snepele.lv/2433-2/20161012_121236/

