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Mūžības ceļā aizgājusi: 

 

INGRĪDA BRUŽE 

(dzim. 1951.) 
 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem. 
 

Snēpeles pagasta pārvalde 

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

 

 

 

         
 

Pagastā dzimusi: 

Enija Bērziņa 26.03.2014. 
 

Sveicam vecākus! 
 

Snēpeles pagasta pārvalde 

APSVEIKUMS 
Nav tīrības bez tīrības darbiem, 

Nav šķīstības bez šķīstības darbiem, 

Nav uzvaras bez uzvaras darbiem, 

Nav ticības bez ticības darbiem, 

Nav mīlestības bez mīlestības 

darbiem. 

       /Santa Sakalovska/ 

 

Vēlot labu veselību, pagasta 

pensionāri sveic savus jubilārus: 
 

ŽORŽU KLEINŠMITU -90 

VOLDEMĀRU PORGAILI -85 

TEODORU KĀRKLIŅU  -75 

VALDI VALDMANI -75 

OLGU RAŠEVICU -80   

GUNU SEGLIŅU -70 

HILDU PŪPOLU -75 

ĀRIJU MELDERI -80 
  

 
 

 
Līdzjūtība 

Gaisma,kas cilvēkā dzīvo, 

Un siltums ko izstaro sirds, 

Tas nezūd, tas paliek un mirdz. 

                                    /V.Egle/ 

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem Ingrīdu Bruži zaudējot. 

                  

                        Pagasta pensionāri 

 
 

UGUNSDZĒSĒJU 

PALDIES 

 

Pensionāru klubiņš 

„Atvasara” šī gada sākumā 

rīkoja labestības akciju 

„Adīsim zeķītes mūsu 

ugunsdzēsējiem- glābējiem”.  

Februāra mēnesī 

saadītās zeķes tika nodotas 

Kuldīgas ugunsdzēsējiem - 

viņi bija pārsteigti un ļoti 

priecīgi.  

Ugunsdzēsēji, pateicībā par 

labo žestu, 7.martā ieradās 

Snēpelē ar gardu medus kūku 

un teica lielu paldies par 

mūsu labajiem darbiem.                                                         

Aleksandra Tīle 

 

Dzīve skrien lieliem auļiem un neesam paspējuši vēl aizmirst Lieldienu svētkus, kad Jāņi jau klāt! Ciemojoties 

pie pagasta jubilāriem, vairāki no viņiem ir teikuši: „Domāju, kad aiziešu pensijā, tad gan atpūtīšos, bet - nekas prātīgs 

nesanāk.” Kāds secinājums? Katra diena jādzīvo tā, lai būtu ko atcerēties – jāprot gan strādāt, gan atpūsties, savādāk 

jubilejās nav par ko runāt, un dzīve paiet  vienlīdz ātri...   
 

Bet snēpelnieki prot gan strādāt, gan atpūsties - tas labi vērojams 

dažādajos pasākumos Snēpelē un novadā.  

Vārmē notikušajos Kuldīgas novada Mākslas svētkos ar lepnumu 

varēju saņemt pateicību par snēpelnieku entuziasmu, piedaloties pašdarbībā. 

Tādēļ patiess paldies visiem Snēpeles kolektīviem, to vadītājiem, kā arī 

pārējiem, kuri piedalās viņu ikdienas darba dzīvē! Vērojot Snēpeles estrādē 

notikušo atskaites koncertu 30.maijā, radās doma lūgt kolektīvu vadītājus 

pastāstīt par savu darbu. Šajā izdevumā varēsiet iepazīties ar šiem 

stāstījumiem.
 

 
Vēlos pateikties pagasta iedzīvotājiem par atbalstu izsludinātajā talkā Snēpeles  kapsētās, kas notika 12.aprīlī. Tika 

padarīti nepieciešamākie darbi – strādāts godam! Novembrī  tiks pārtraukts algoto pagaidu sabiedrisko darbu projekts, un 

arī Snēpelē tā saucamie „simtnieki” nestrādās. Informācija par cita līdzīga projekta atklāšanu pagaidām nav. Tādēļ arī 

kapsētu kopšana netiks nodrošināta ierastajā līmenī, bet tiks pļauta zāle brīvajos un ilgi nekoptajos zemes gabalos. Iespēju 

robežās tiks domāts par kapsētu atkritumiem, zariem un kokiem. Bet līdz novembrim vēl pastrādāsim! 

  
Šajā gadā ikdienas ceļu uzturēšanas darbus veiks arī iepirkumā uzvarējušais SIA „Talce”, kurš Snēpelē 

galvenokārt nodarbosies ar krūmu, atvašu likvidēšanu, ceļa apauguma samazināšanu greiderējot, asfaltseguma bedrīšu 

labošanu, vairāku caurteku atjaunošanu un ierīkošanu no jauna, ceļa seguma atjaunošanu un grāvju rakšanu vietās, kur 

jāsakārto ūdens notece. Noteikti būs satiksmes problēmas, par kurām ziņos ceļa zīmes. Darbu ir daudz – kā veiksies 

plānotajā, atkarīgs no finansēm, laika apstākļiem un arī iedzīvotāju sapratnes. Par problēmām varat informēt pagastu. 

 

Šogad pagasta pārvalde plāno piedalīties novada pašvaldības izsludinātajā konkursā „Sakoptākā sēta”, kur pagasta 

darbinieki uzrunās īpašniekus par piedalīšanos konkursā, izvērtēs to dalībniekus atbilstoši nolikumam 

(skat.www.kuldiga.lv) un vienu īpašumu katrā nolikuma sadaļā iesniegs Kuldīgas novada Domei. Snēpelē ir daudz ļoti 

skaistu sētu, kuru īpašniekiem nebūtu jākaunas piedalīties šādā konkursā, bet būtu obligāti jāpiedalās, lai arī citi redz un 

priecājas par skaistumu pašu pagastā! Ja šādas sētas ir zināmas jums, lūdzam informēt kultūras nama vadītāju Raimondu 

Vilmani. 

13.jūnijā Vilgāles pamatskolā notika 9.klases izlaidums. Zāle piepildīta ar svētku dalībniekiem. Devīto klasi 

absolvē divdesmit jaunieši, no viņiem astoņi snēpelnieki, kuru vecākiem tika teikts sevišķi liels paldies. Prieks tiešām liels 

– snēpelnieki skoloti ar lielu atdevi un viņi savus pedagogus nav pievīluši! Paldies Snēpeles skolotājiem par darbu 

ilgtermiņā, paldies Vilgāles pedagogiem par ieguldīto pacietību un mīlestību, un, protams, jauniešu vecākiem un pašiem 

absolventiem. Lai jums izdodas viss iecerētais! Protams, ne mazāk svarīgi ir pārējie absolventi, kurus ar nelielu sveicienu 

esam sveikuši visās novada izglītības iestādēs, vēlot būt neatlaidīgiem, mērķtiecīgiem, un neaizmirst savu skolu un 

skolotājus! 

Snēpeles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Cielava 

SNĒPELES PAGASTĀ DZĪVOJOŠIE   

ABSOLVENTI: 
 

Vilgāles skolas 9.klase: Krista Kalna, Laura Krūmiņa, 

Ramona Miezīte, Diāna Miloša, Emīls Jānis Sīlis, 

Silvesters Sļesarenko, Selga Vītola, Santa Adamovska. 
 

Centra vidusskolas 9.klase: Elīna Rudze, Alise Krūmiņa, 

Alise Reimane,  
 

Centra vidusskolas 12.klase: Annija Segliņa, Agnese 

Cīrule, 
 

V.Plūdoņa ģimnāzijas 12.klase: Mārtiņš Ankevics, Ričards 

Robežnieks, 
 

Humanitārās vidusskolas 12.klase: Kristīne Kobaska, 
 

Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola: 

Mārtiņš Milošs, Kaspars Sproģis. 
 

SVEICAM! 

AICINĀM PIEDALĪTIES NOMETNĒ SNĒPELES BĒRNUS! 
 

No 18.augusta līdz 29.augustam 

Snēpeles kultūras namā notiks nometne no 8 līdz 13 gadus veciem bērniem. Nometnes nosaukums „NEZINĪŠI”. 

Lūdzam pieteikt sava bērna dalību nometnē pie Edītes Krasnopas (tālr.26354396)  

vai Raimondas Vilmanes (tālr.27843792)  līdz 1.augustam. 

 

 
 
 

Pensionāru klubiņā „Atvasara” 

 

EKSKURSIJA PENSIONĀRIEM 
 

Piedāvājam ekskursiju pagasta pensionāriem 

9. jūlijā, 

 pulcēšanās pie veikala plkst. 9:00 

 

 Alsunga – apskatīsim murkšķus, 

 Ēdoles pils apskate gida pavadībā, 

 Padures klēts, ekspozīcija un noslēgumā 

             izbaudīsim gardo putru. 

 

Kopējā ekskursijas cena apm. 10.00 EUR 

(t.i.ieejas maksa,gidi,putra), brauciens par brīvu! 

 

Pieteikties līdz 4. jūlijam  

kultūras namā pie Raimondas 27843792,  

vai sekretāres Ilzes 27843796. 

 

Vietu skaits ierobežots!   Snēpeles pagasta pārvalde. 
 

 

Kapu svētki  

Snēpeles pagasta kapsētās 

notiks svētdienā 17. augustā 
Kundu kapos  plkst. 13.00; 

Centra kapos  plkst.14.00; 

Vindenieku kapos  plkst.15.30; 

Kalnciema (Būdu) kapos                       

plkst.16.30. 
.............. 

No 1.jūlija līdz 31.jūlijam  

nekursēs „MOBILE – A” 

autobusa maršruts  
Kuldīga – Snēpeles skola 

(plkst.7.40 no skolas), 

 pasažieru trūkuma dēļ. 

.............. 

Snēpeles veikala  

darba laiks svētkos: 
23.06.      08.00 – 19:00 

24.06.      10:00 – 18:00 

 



Vasaras sezonā audējas darbus novārtā nepamet, cik nu kurai laika - sēžas 

stellēs un auž. Pašreiz ir īstais laiks vērot un no dabas skaistās krāsas „nozagt”. 

Gatavojamies doties uz Emīla tirgu Ēdolē, esam saņēmušas uzaicinājumu 

savus darbus atrādīt arī Siguldas operas svētkos. 

Nākamajā sezonā ir iecere pievērsties tautiskajiem brunčiem, jo daža laba 

audēja ir palikusi bez tiem, bet, kas ir audēja bez tautas tērpa? „Vēveru” audējām 

darba pilnas rokas un, lai top!  

Vadītāja Aina Siatkovska 

 
 

                                                                                   
 

 
 

M.Stārastes  grāmatu  izstāde 

TAUTAS LIETIŠĶĀ MĀKSLAS STUDIJA „VĒVERI” 

Šī ir bijusi  ieceru pilna un radoša sezona. Esam gatavas savu veikumu parādīt  novada Tautas mākslas svētkos, 

kur interesenti varēs apskatīt mūsu audēju darinātās ķēžu un drelļu segas, grīdas segas, linu galdautus un dvieļus, kā arī 

divmetrīgos dekoratīvos dvieļus, bērnu paladziņus un spilvendrānas. Mūsu izstādi kuplinās arī adījumi un keramiķes 

Olgas Raševicas svilpaunieki. 

 

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVAM “SNĒPELE” aizvadītā - ceturtā - pašdarbības sezona bijusi 

mierīgāka par iepriekšējo, taču tā nav pagājusi bez koncertiem.  

Šajos četros gados esam iemantojuši daudz deju draugu: Ulbrokā, Kabilē, Skrundā, Liepājā un citur. Februārī 

viesojāmies Ulbrokā, kur sadancojām ar vidējās paaudzes deju kolektīvu “Stopiņš”. Martā bijām Skrundā, bet aprīļa 

sākumā, nu jau otro reizi, piedalījāmies Tautas deju festivālā “Aprīļa pilieni”, ko organizē Liepājas pilsētas domes 

Tautas mākslas un kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kvēle”. Tā ir iespēja deju kolektīvu dalībniekiem 

radoši izpausties savstarpējā sacensībā dejās un sportiskās aktivitātēs, kā arī noskaidrot festivāla ceļojošās balvas 

„Lielais piliens” ieguvēju.  
 

Jūnija pirmā diena SNĒPELES MAZAJIEM DEJOTĀJIEM iesākās 

kā neparasts piedzīvojums. Bērni satraukti kāpa autobusā, lai dotos uz 

Kalveni dejot. Jau otro gadu snēpelnieki tika aicināti uzstāties bērnu svētku 

koncertā Kalvenē. Šogad šī uzstāšanās bija pēdējā šajā sezonā. Pēc koncerta 

bērni tika cienāti ar saldējumu, piedalījās sporta aktivitātēs un kopā ar 

vecākiem cepa pankūkas. Tad, atvadījušies no draugiem, bērni devās uz 

Kalvenes zooloģisko dārzu, lai apskatītu tur mītošos dzīvniekus un putnus, 

mielotos ar līdzpaņemto kliņģeri un nosvinētu lieliskās deju sezonas 

noslēgumu. 

 

AMATIERTEĀTRIS 

Skaistā 95. jubileja nosvinēta, taču darbs turpinās. Aprīlī skatītāju 

vērtējumam nodevām Neretieša lugu „Viena tante teica, jeb bezbērnu tēvs”, kuru 

Snēpelē rādījām divas reizes un kopā mūs redzēja 210 skatītāju.  

Vasaras sezonā, kā jau parasti, braucam viesizrādēs. Jau esam uzaicināti 

viesoties  Rendā, Turlavā, Kabilē. Paralēli šai izrādei gatavojam jautru līgo 

svētku izrādi „Aplamā līgošana”, kuru snēpelniekiem rādīsim līgo vakarā. 
 

Paldies visiem maniem mīļajiem aktieriem! Paldies par  ieguldīto darbu, 

izturību un, lai mums veicas! 

Amatierteātra  režisore  Raimonda Vilmane 

 

Esam gandarīti par panākumiem, kurus guvām Kuldīgas apriņķa deju 

kolektīvu skatē. Tikko kā atgriezāmies no sadancošanās Piltenē un Tautas 

mākslas svētkiem Vārmē.  

Taču mūsu deju sezona vēl nav galā: jūlija beigās ar Valsts kultūrkapitāla 

fonda un Latvijas valsts mežu finansiālu atbalstu dosimies uz starptautisku 

folkloras festivālu Prāgā. Festivāla ietvaros mums paredzētas divas 30 minūšu 

garas uzstāšanās Prāgas vecpilsētā. Tā ir liela atbildība kolektīvam un liela 

fiziska slodze dejotājiem.  

Bet pirms tam aicinām visus uz tautas deju kolektīvu koncertiem 

Kuldīgas pilsētas svētkos, kur izrādīsim daļu no festivālam sagatavotās 

koncerta programmas. 

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Snēpele” vadītāja Gunta Freiberga 
 

Jāsaka, ka šogad Snēpeles bērnu deju kolektīva sezona ir bijusi daudzveidīga – esam apguvuši jaunas dejas 

un  mācījušies skatuves kultūru, uzstājoties uz dažādām skatuvēm. Šajā sezonā iemācījāmies jautras un interesantas 

dziesmas, lai mūsu koncertprogramma būtu daudzpusīgāka. Esam uzstājušies visos Snēpeles pagastā rīkotajos 

koncertos, Lieldienās ciemos aicinājām mazos dejotājus no Kalvenes, bet maija beigās devāmies uz Skrundu, lai 

piedalītos bērnu deju svētkos estrādē. Skrundā piedalījāmies svētku gājienā, kā arī lieliski parādījām, ka mākam 

dejot arī uz lielās estrādes.  

Protams, bērnu deju kolektīvs nevarētu pastāvēt bez pašiem bērniem. Tādēļ jāuzteic visi dejotāji un viņu 

vecāki, kas visas sezonas garumā katru otrdienu ieradās uz mēģinājumiem. Un gribu teikt lielu paldies bērniem  par 

dejotprieku, pacietību un draudzību, jo deju kolektīvā dejo dažāda vecuma bērni (3 līdz 8 gadi) un vienmēr lielākie 

bērni palīdzēja apgūt  repertuāru mazākajiem. 

 

Jauku vasaru vēlot un uz tikšanos rudenī – Snēpeles mazo dejotāju kolektīva vadītāja Liene Alenceviča 

 

SENIORU VOKĀLAIS ANSAMBLIS "ATVASARA" šajā sezonā ir 

daudz strādājis un koncertējis gan savā pagastā, gan viesojoties pie saviem 

draugiem kaimiņu pagastos un novados. Ansamblis labi startēja novada vokālo 

ansambļu skatē, taču par savu vislielāko veikumu uzskata piedalīšanos ”Vislatvijas 

senioru ansambļu konkursā” Valkā, kurš bija veltīts J.Cimzes 200. gadadienai. Šajā 

konkursā ansamblis ieguva otrās pakāpes diplomu, tas ir augsts vērtējums 

republikas mērogā. 

  Lai pietiek izturības un veselības tā turpināt! 

Ansambļa vadītāja Dzintra Arāja  

SNĒPELES SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS. Šī sezona 

ansamblim bijusi samērā veiksmīga. Esam piedalījušās pagasta rīkotajos 

pasākumos - Latvijas dzimšanas dienas koncertā, 8.marta sadziedāšanās 

pasākumā Snēpelē, atskaites koncertā Snēpelē.  

Kā katru gadu, piedalījāmies novada ansambļu skatē Kuldīgā, kur 

ieguvām 2.pakāpi ar 36,3 punktiem. 

Īpašu prieku sagādāja koncerts Tautas Mākslas svētkos Vārmes 

baznīcā, kurš bija labi noorganizēts. Sajūta šajā koncertā bija īpaša. Domāju, ka 

strādājam nopietni, cenšamies ar katru gadu kaut nedaudz, iespēju robežās 

paaugstināt savu līmeni, apgūt gan sarežģītāku repertuāru, gan arī dziesmas, 

kuras pašām patīk.  

Ansamblī visas dalībnieces ir vienkārši cilvēki, kam patīk dziedāt. 

Tādēļ grūti salīdzināt ar profesionāliem ansambļiem, bet mēs cenšamies būt 

augstākā līmenī nekā iepriekšējā gadā. Darba, protams, ir daudz un mums ir, 

kur augt.  

Ansambļa vadītāja Silva Zālīte 

PASĀKUMI SNĒPELES BIBLIOTĒKĀ 
 

 Snēpeles pagasta bibliotēkā no 

17.marta līdz 16. aprīlim bija skatāma 

keramiķes Intas Mednieces darbu izstāde, bet 

16.aprīlī bija iespējams tikties ar pašu 

keramiķi. 
  

I.Medniece pasākuma apmeklētājiem 

pastāstīja un aprakstīja darba procesu, kā 

keramiķis no dažādu šķirņu māliem ar rokām 

veido keramikas vai podniecības darbus.  

 

 
 

Kuldīgas centra vidusskolas Snēpeles filiāles pirmsskolas grupiņas bērniem keramiķe uzdāvināja mālus 

veidošanas nodarbībām. 

Visu maija mēnesi bibliotēkā bija skatāma pelčinieces Dagnijas Voikas ziedu kolekcija fotogrāfijās.  Izstāde bija 

labi apmeklēta. Visvairāk ziedu izstāde iepriecināja vecāka gadagājuma bibliotēkas apmeklētājus. 

 

22. maijā Snēpeles filiāles pirmskolas grupiņas bērni bija aicināti uz rotaļu rītu „Tinam, pinam, līmējam…”, kurā 

kopīgi izgatavojām zīmuļu turētāju bibliotēkas rotaļu stūrītim.  

 

No 19. jūnija līdz 4. jūlijam bibliotēka slēgta - atvaļinājums. 

Bibliotēkas vadītāja Biruta Damberga 

 
 


