
   Mācies no zemes, sirds, 

Saglabāt asnus zem sniega, 

Mācies no saules,sirds, 

Saglabāt dzīvības dvašu, 

Mācies no zvaigznes, sirds, 

Mirdzumu saglabāt briesmās, 

Mācies no akmens, sirds, 

Saglabāt mieru un smaidīt;  

Mācies no akmens, ak, sirds 

Paciesties, paciesties, gaidīt! 

             /Valda Mora/ 

 

Pagasta pensionāru apvienība sveic savus 

jubilārus: 

Antoņinu un Arvīdu Līdakas, 

 Mirdzu Boži, Alfrēdu Gaņģīti,  

Nikolaju Sufriču, Skaidrīti Āboliņu, 

vēlot veselību, dzīvesprieku un izturību! 

 

  Kuldīgas novada Snēpeles pagasta pārvaldes  

informatīvs bezmaksas izdevums  01.10.2014.                         Nr.182                                                                                                                                                          

# Atbilstoši katras nozares specifikai un Domes saistošajiem 

noteikumiem, Domes pakļautības iestādēs ir iespējas darbinieka 

atvaļinājuma laikā darbiniekam aizvietot kolēģi - neatbrīvojot viņu 

no saviem pamatpienākumiem. Snēpeles pagasta pārvaldē šī 

iespēja tiek izmantota, lai iestādes apmeklētājiem būtu iespējas 

saņemt nepieciešamo pakalpojumu. Netiek aizvietoti: grāmatvedis, 

sociālā darbiniece, bāriņtiesas locekle un daži tehniskie darbinieki, 

kuriem nav šādas nepieciešamības. 

# Tuvākajā laikā mainīsies sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniedzējs skolēnu pārvadāšanā. Ziņa attiecas uz 

skolēniem, kuriem ir piešķirta brīvbiļete braucieniem uz mācību 

iestādi un atpakaļ Kuldīgas novadā. Iepriekš izdotā brīvbiļete 

nebūs derīga, tā jānomaina – iesniedzot pagasta pārvaldes 

sekretārei jaunu foto kartiņu un precizējot pieturvietas. Jaunais 

pakalpojuma sniedzējs kā brīvbiļetes izsniegs e – talonu.  

# Snēpeles teritorijā vasaras periodā tika īstenots 

LATVENERGO projekts, mainot kabeļus, sadales skapjus utt., kā 

arī paredzot Snēpeles centra Dārza un Līvānu ielu apgaismes 

ķermeņu demontāžu. Minēto ielu apgaismojums ir atjaunots, 

izmantojot pagasta pārvaldes ceļu fonda līdzekļus (EUR 5470,87), 

kopsummā. Par tik lētu ieguldījumu nevarējām cerēt uz lielām un 

spožām gaismām, bet jautājums – vai šis spožums ir 

nepieciešams? 

#  Optiskā kabeļa izbūve Snēpelē norit ERAF projekta 

„Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku 

reģionos” gaitā, un to īsteno Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs.  

# Septembra beigās Centra kapos tika izmantoti arborista 

pakalpojumi, lai nozāģētu divus kokus, kuri lūztot varētu sabojāt 

kapu pieminekļus. Darbs padarīts labā kvalitātē, bet ir dārgs 

pakalpojums. Katrs nozāģētais zars tiek nevis nomests, bet nolaists 

ar virves palīdzību. Šādu koku pagasta kapsētās un pašvaldības 

ēku tuvumā ir daudz.   

#  Atgādinājums: 15.novembrī ir noteikts pēdējais - ceturtais 

nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš 2014.gadā. Par 

nodokļa maksājumu kavējumiem datorprogramma aprēķina soda 

naudu, un ar ilgstošiem nemaksātājiem notiek nodokļa piedziņa 

bezstrīdus ceļā. 

 

ī S Z I Ņ A S 

No 2014. gada 3. septembra Kuldīgā un Kuldīgas novadā 

darbojas viena bāriņtiesa - KULDĪGAS NOVADA 

BĀRIŅTIESA. 

 

Kuldīgas novada bāriņtiesas locekles Ilzes Mednieces 

pieņemšanas laiki Snēpeles pagasta pārvaldē: 

otrdienās 10:00-15:00;     piektdienās 8:30-11:00 

 

Tālr. 27869194, e-pasts: ilze.medniece@ kuldiga.lv 

 

Ārpus pieņemšanas laikiem lūgums zvanīt uz norādīto tālruņa 

numuru, vai arī atbildes uz interesējošiem jautājumiem varat 

saņemt Kuldīgas novada bāriņtiesā Baznīcas ielā 9, Kuldīgā, 

tālr. Nr. 63322233.  

 

Bāriņtiesa veic notariālās darbības pagastos, kur nav zvērināta 

notāra, kā arī pilda citas likumdošanā noteiktās funkcijas. 

Kuldīgas novada bāriņtiesas locekle Ilze Medniece 

Aiztecēja mans mūžiņis 

Kā dzīparu kamolīts, 

Te satinu savas dienas 

Ij baltās, nebaltās. 

       /Latv.t.dz/ 
 

Pagasta pensionāri 

 izsaka līdzjūtību tuviniekiem: 
 

 

Elvīru Dergaču, 

Staņislavu Melkerti, 

Annu Ķemleri 
 

aizsaules ceļos pavadot 

Koku lapas nu jau skaistas rudens zelta nokrāsās. Brīnišķīgs laiks ražas „kopsavilkumam”, ne jau tikai materiālajā 

ziņā, bet laiks pārdomām par to, kas šajā vasaras periodā padarīts un, kas vēl jāpagūst. Senioriem, iespējams, laika vairāk, un 

attiecīgi rūpīgāk izsvērtas domas, bet tiem, kuri „skrien”, pārdomu „kopsavilkums” nāk grūtāk . Bet jāpārdomā daudz, - vai 

mājās un ģimenē mums viss kārtībā, vai darbā esam strādājuši ražīgi, jeb arī paslinkojuši, vai esam labi sagatavojušies ziemas 

periodam... 

# Pagastā turpinām kopt pašvaldības ceļus ar 

saviem – pagasta rīcībā esošajiem resursiem. Šogad 

papildus pagastam ceļus palīdzēja uzturēt pašvaldības 

iepirkumā uzvarējušais SIA „Talce”, ar kura palīdzību 

ir mainītas vai ieliktas vairākas jaunas caurtekas, dažās 

vietās sakārtotas ceļu ūdens noteces, papildināts grants 

segums, kā arī atjaunots asfalta segums pie 

„Mazsālijām”. Plānu ir daudz, bet gan asfalta seguma 

atjaunošana, gan ielas apgaismojums centrā, ir patērējis 

ceļu fonda finanses. Cik atļaus laika apstākļi un nauda, 

darbs tiks turpināts. 

# Sakarā ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju 

maiņu, vēlamies atgādināt, ka pašu māju dzīvokļu 

īpašnieku rokās ir atbildība par savu īpašumu, tajā 

skaitā apkārtnes sakoptību! Katrs saņemtais 

pakalpojums no apsaimniekotāja, tiek apmaksāts no 

mājas kopējiem apsaimniekošanas maksājumiem. 

Sīkākus darbus ir iespējams paveikt saviem spēkiem. 

# Papildus teiktajam, vēršamies pie tiem pagastā 

esošo zemju īpašniekiem/nomniekiem, kuri ļoti 

neregulāri, vai pat nemaz nekopj/nepļauj savas zemes 

platības. Šogad dažiem no viņiem būs brīdinājumi. Ja 

nepalīdzēs, pielietosim iespējas īpašniekus 

administratīvi sodīt.   

#  30.novembrī tiks pārtraukta ES programma: 

tautā sauktie „simtlatnieki”. Tas nozīmē, ka pierastā 

kapu kopšana būs turpmāk jāīsteno iedzīvotāju talku 

veidā. Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras 

ziņām, līdzīga veida programma tuvākajā laikā nav 

plānota. 

# Ir atvērta Snēpeles pagasta pārvaldes mājas 

lapa: www.snepele.lv,  darbs pie lapas izveides un 

informācijas ievietošanas turpinās. 

Un tā domāt var daudz un arī vajag, jo sava dzīve tomēr ir jāplāno. Kas labs padarīts Snēpelē, varat 

lasīt šajā izdevumā. No visa iepriekš minētā, nevaram izsvītrot nevienu vārdu: esam gan strādājuši, gan 

savu reizi paslinkojuši. Un jūs? 

 

 

Mūžības ceļā aizgājuši:  

ELVĪRA DERGAČA  
(dzim. 1931.g.) 

STAŅISLAVA MELKERTE 

(dzim. 1943.g.) 

ANNA ĶEMLERE   
(dzim. 1922.g.) 

 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

Snēpeles pagasta pārvalde 

 

 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 

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

 

Pagastā dzimuši:  

Lauma Grenenberga 
02.08.2014. 

Laura Roberta 

09.07.2014. 

Katrīna Valtere 

10.08.2014. 
 

Sveicam vecākus! 

Snēpeles pagasta pārvalde 

 

# Septembrī  pagasta pārvaldes strādnieki  iesaistījās 

Snēpeles pils pagrabstāva tīrīšanā. Tika izvākti dažādi 

sadzīves atkritumi, veci, satrunējuši dēļi. Lielākais un 

nepatīkamākais daudzums bija pagrabstāva  griestu 

apmetums, kurš mitruma dēļ viegli atdalījās un krita. Dažās 

vietās griesti izskatās ieliekušies un dēļi iepuvuši. Pārvaldes 

vadītāja lūdza pagrabstāvu apskatīt Kuldīgas pašvaldības 

Būvniecības nodaļas speciālistiem, kuru secinājums bija īss – 

plastmasas logi, nevēdinātās telpas izraisījušas brants 

attīstību jau vairākus gadus atpakaļ. Bīstamas konstrukcijas 

netika konstatētas.  

# Pie sociālās mājas ”Arkādijas” tika nozāģēti divi 

lieli koki, no kuriem viens bija bojāts, bet otrs bīstami 

noliecies virs ēkas jumta. Kokus nozāģēja ēkas 

apsaimniekotājs „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, bet 

malku un zarus savāca pagasta pārvalde. 
 

# Koku nozāģēšana Snēpeles centrā ir atļauta tikai ar 

rakstisku saskaņojumu no pašvaldības - atbilstoši Kuldīgas 

novada Domes saistošiem noteikumiem Nr.2010/13 „Par 

Kuldīgas novada teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu 

uzturēšanu un aizsardzību”. 

# Pateicoties pagasta darbinieku vērībai, tika 

konstatēta bērnu rotaļu laukumu nesakārtotība (pie 

„Ambulances” un pils). Rotaļu elementi ir ilgstoši 

lietoti, lauzti, ar lieliem un mazākiem bojājumiem. 

Abos laukumos uzturas tikai pagasta bērni kā arī 

jaunieši un pieaugušie – rezultāts visiem redzams. 

Lai labotu esošo situāciju, pagasta darbinieki aicina 

bērnus un bērnu tēvus, piedalīties rotaļu laukumu 

atjaunošanā. Pagasts lūdz tikai fizisku palīdzību, 

materiālais nodrošinājums pārvaldes ziņā.  

Talkas diena: piektdiena 3.oktobris plkst.17.00, 

pulcēšanās ”Ambulances” rotaļu laukumā. Līdzi 

jāņem darba cimdi, kaplis, grābeklis, lāpsta, ja ir tāda 

iespēja. Labosim, krāsosim, ravēsim, grābsim!  

Kontaktpersona: Raimonda Vilmane tālr. 27843792 

Lai mēs paši un mūsu bērni Snēpelē justos kā savās 

mājās, vai tad mēs to visi kopā nevaram? VARAM! 

ĪSZIŅU TURPINĀJUMS 



 
  

Iespēja piedalīties!  

Oktobrī jauno darba sezonu sāk visi kultūras nama 

pašdarbības kolektīvi, aicinot savā pulkā arī jaunus 

dalībniekus (kontaktpersona R.Vilmane - kultūras nama 

vadītāja, tālr. 27843792): 

 TLMS „Vēveri” – pils telpās (vadītāja Aina 

Siatkovska); 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Snēpele” - 

pirmdienās un trešdienās kultūras namā (vadītāja 

Gunta Freiberga); 

 Sieviešu vokālais ansamblis – pirmdienās un 

piektdienās kultūras namā  (vadītāja Silva Zālīte); 

 Bērnu deju kolektīvs – otrdienās kultūras namā 

(vadītāja Liene Alenceviča); 

 Senioru ansamblis „Atvasara” – pils telpās, 

piektdienās (vadītāja Dzintra Arāja); 

 Amatierteātris – otrdienās, ceturtdienās kultūras 

namā (režisore Raimonda Vilmane). 
 

 

 

 

17.oktobrī plkst.14:00 kultūras namā 

 

IKGADĒJĀ PENSIONĀRU PĒCPUSDIENA 

„ Nu jau virši iezied atvasaru….” 
 

Šogad Snēpeles pensionāru saimei piebiedrosies septiņi 

seniori, tuvāku informāciju varat saņemt pie pagasta 

sekretāres vai kultūras nama vadītājas. 

 

Pasākumu apmeklētājus priecēs viesi no Pastendes. 

 

Pensionāru pasākumam lūgums pieteikties līdz 13. oktobrim 

kultūras namā tālr. 27843792 

 

 

11.oktobrī plkst.19:00   Kultūras namā 

 

MUZIKĀLI – HUMORISTISKS KONCERTS 

DZIEDAM  SAVAM PAGASTAM,  

 „Pasmejies par sevi pats…!” 

 

Aicinam visus dziedāt gribētājus (mazus, lielus, jaunus 

un ne tik jaunus), savas dziesmas  pieteikt līdz 3. 

oktobrim kultūras namā. 

Ieejas maksa koncertā – EUR 1.00 

(Biļetes varēs iegādāties no 6.oktobra kultūras namā) 

 

Pēc koncerta plkst. 22:00 balle kopā ar grupu  „Imula”, 

 (līdzi jāņem groziņš, vietas pie galdiņiem lūdzam 

pieteikt iepriekš kultūras nama vadītājai tālr.27843792)   

Ieejas maksa ballē – EUR 2.00 

 

 

#    Augusta un septembra mēnesī  pagasta bibliotēkā bija skatāma Snēpeles 

pagasta pārvaldes vadītājas Daces Cielavas fotogrāfiju izstāde "Saule un ūdens". 
 

 # 12. septembrī bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu rīkoja dzejas dienu 

pasākumu "Krāsas rudenī". Tajā piedalījās Snēpeles bērnu nometnes "Nezinīši" bērni un 

nometnes vadītājas Edīte Krasnopa un Raimonda Vilmane. Pasākuma ievadā Snēpeles 

bibliotēkas vadītāja iepazīstināja bērnus ar dzejas dienu vēsturi un izskaidroja, kāpēc 

katru gadu septembrī šādas dienas tiek rīkotas. Pasākumā dzeju runāja nometnes 

vadītājas un paši bērni.  Bērni gatavoja apsveikumu Evai vārda dienā (12.septembrī 

vārda diena Evām), kā arī paši mēģināja rakstīt dzeju. 
 

# 11.septembrī Snēpeles pagasta pārvaldes darbinieki bija sarīkojuši ziedu izstādi 

pie pagasta pārvaldes ēkas. 
 

# 22.septembrī Snēpeles pagasta bibliotēka sekmīgi tika akreditēta nākamajiem 

pieciem gadiem. Akreditācijā piedalījās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja Laima 

Ostele un direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale, kā arī 

Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore Astra Pumpura un Talsu Galvenās bibliotēkas 

vadītāja Vija Nagle. 
  
# No 6.oktobra līdz 20.oktobrim bibliotēkas vadītājai atvaļinājums, bet lasītājiem 

būs iespēja apmainīt grāmatas. Pakalpojumu nodrošinās pagasta pārvaldes sekretāre.                                              

  

Snēpeles bibliotēkas vadītāja Biruta Damberga 

 

11. novembrī plkst.12.00 Kuldīgā,  

Pils dārzā 

notiks ikgadējais  

JĒKABA GADATIRGUS. 
 

Aicinam pagasta iedzīvotājus, 

kuri vēlas šajā pasākumā piedalīties,  

kā arī tirgoties, 

sazināties ar kultūras nama vadītāju 

R. Vilmani tālr. 27843792. 

Pasākuma laikā tiks sumināti arī novada 

konkursa „Sakoptākā sēta – 2014”  

uzvarētāji un dalībnieki. 

Snēpeli šogad pārstāvēja piemājas 

saimniecība „Sipas”. 

Nāciet – būs jauki! 

  
 

"Nezinīši" Snēpelē! 
Augusta mēnesī Snēpeles pagasta bērniem bija 

vienreizēja iespēja piedalīties vasaras nometnē 

"Nezinīši", kuru organizēja Edīte Krasnopa, palīdzot 

Dainai Girvaitei (abas no Pelčiem) un snēpelniecei 

Raimondai Vilmanei. Pateicoties pašvaldības 

finansējumam, astoņpadsmit pagasta bērni izmantoja šo 

iespēju - kopā mācoties, atpūšoties, rotaļājoties un 

sportojot.  

Bērni ieguva zināšanas pīšanas tehnikās, apguva 

interesanto un sarežģīto origami māku (papīra locīšana), 

paši veidoja animācijas filmas (skolotāja D.Girvaite), un 

darīja citas dažādas interesantas lietas.  

Nometnes noslēgumā vecāki  varēja vērot 

pašdarinātu, nepieradinātās modes tērpu kolekciju, 

izveidoto multfilmu. Viena nometnes diena tika veltīta 

Ventspils pilsētas apskatei. 

Par kopā pavadīto laiku, bērni ir ļoti apmierināti 

un izteica vēlēšanos arī nākamgad piedalīties šādā 

nometnē.                                                                            

  

Nometnes "Nezinīši" audzinātāja Raimonda Vilmane    

 

15.novembrī plkst. 19:00  Kultūras namā 
 

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS 96. 

GADADIENAI 

veltīts pasākums 
 

 Teiksim paldies pagasta ļaudīm par labiem 

darbiem, palīdzību, atsaucību u.c. 

(anketas jāaizpilda pēc izvēles: pagastā, 

veikalā, pastā, aptiekā un jāievieto tam 

domātajās kastītēs līdz 10.novembrim), 

 Baudīsim koncertu "Mana tautas dziesma", 

(latviešu tautas dziesmas dziedās mūsu pagasta 

iedzīvotāji), 

 Priecāsimies svētku Ballē  (spēlēs grupa 

“Ēna”). Ieeja brīva. 
 

A.Līdaka foto 

Viesi 

Ventspils novadā ir divpadsmit pagasti, kuri ir nodibinājuši senioru 

apvienību. 14.augustā senioru pārstāvji no visiem Ventspils novada pagastiem 

ciemojās Liepājas novada Priekules pagastā, kurš ir atzīts kā senioriem 

labvēlīgākais pagasts.      

Atpakaļceļā ciemošanās notika Snēpeles pagastā, senioru apvienībā 

"Atvasara". Snēpeles pensionārus un dažus Ventspils novada pagastus saista 

senāka sadarbība. Ciemiņi apskatīja Snēpeles baznīcu, par kuras darbību pastāstīja 

draudzes vadītāja Ā.Brūdere, pagasta pārvaldi, kurā par savu un pagasta kopējo 

darbu stāstīja bibliotēkas vadītāja B.Damberga, kultūras nama vadītāja 

R.Vilmane, sociālā  darbiniece Ā.Brūdere un pārvaldes vadītāja D.Cielava. 

Ciemošanās noslēdzās Snēpeles pilī. Par "Atvasaras" darbu pastāstīja apvienības 

vadītāja A.Tīle un senioru vokālā ansambļa vadītāja D.Arāja.  

 

Viesi labprāt klausījās stāstīto par 

pašvaldības/pagasta darbu, bet 

vairāk par visu, kas saistās ar 

vecāka gada gājuma cilvēkiem. 

Patīkama un jauka tikšanās. 

D.Cielavas teksts un foto 

 

MIRUŠO PIEMIŅAS 

DIEVKALPOJUMS  

16.novembrī plkst.14.00 

Snēpeles luterāņu baznīcā 

 

SVECĪŠU VAKARS PAGASTA 

KAPSĒTĀS  30.novembrī. 
 

Sakopsim savu piederīgo atdusas vietas, 

un aizgājēju piemiņai iedegsim svecītes! 


