
              Ar lielu prieku varam paziņot, ka LEADER projektu konkursa
ietvaros esam saņēmuši finansējumu aktīvā atpūtas laukuma izveidei
Pelču ciemā. Projekta ietvaros plānots izveidot mūsdienīgu un
daudzveidīgu atpūtas laukumu starp daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām “Sarmas”, “Rotas”  un “Tērces-Pārslas”, lai veicinātu
iedzīvotāju (it īpaši bērnu un jauniešu) aktīvās atpūtas un brīvā laika
pavadīšanu ārtelpās. Atpūtas laukumu paredzēts arī apgaismot,
tādējādi uzlabojot drošības sajūtu diennakts tumšajā laikā. Projekta
kopējās izmaksas ir nepilni 40 tūkstoši eiro, kas Pelču pagastam
teritorijas labiekārtošanas jomā ir neatsverams ieguvums. Jāatzīmē
gan, ka atlikušie šī gada mēneši būs nepieciešami ar projektu un
būvniecību saistītās dokumentācijas izstrādei, tamdēļ reāli būvdarbi
visticamāk sāks notikt nākamā gada pavasarī, bet esmu pārliecināta,
ka gaidīšana būs tā vērta.
               Tāpat vēlējos informēt, ka līdz ar maija pēdējo nedēļu Pelču
pagasta pārvaldē darbu ir uzsākusi jauna kultūras un sporta
pasākumu organizatore Baiba Lange. Jau pārrunu laikā Baiba par
sevi atstāja ļoti pozitīvu iespaidu – no viņas staroja smaids, enerģija
un atvērtība pret cilvēkiem – gan lieliem, gan maziem. Mācību gadam
noslēdzoties, 1. jūnijā nosvinējām Bērnu aizsardzības dienu, kas bija
smiekliem, radošuma un jautrības piepildīts pasākums, kas tikai
apliecina, ka Baiba no sirds veic šo darbu. Tāpēc aicinu ikvienu
apmeklēt pagasta pasākumus, lai varētu iepazīties tuvāk, apmainīties
idejām, kādus pasākumus vēlaties tieši Jūs, lai kopīgiem spēkiem
veidotu krāšņu un piepildītu kultūras dzīvi!
 Uz tikšanos,
Pelču pagasta pārvaldes vadītāja
Kristiāna Rubene
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Pelču pagasta pārvalde

 Tel. nr. 63326145,

  mājas lapa: www.pelci.lv e-pasts:

pelci@kuldiga.lv

Sveicināts, lasītāj! 



                  Ir jūtams, ka vasara ir klāt - visi aizņemti dārziņos, 
 kā arī valda brīvdienu un atvaļinājuma  noskaņojums. Arī mana
dienesta apmeklētāju  skaits pavisam sarucis. Tad nu
izmantošu šo kluso laiku, lai no 21.jūnija dotos 4 nedēļu ilgā
atvaļinājumā.  Līdz tam laikam - aicinu nākt pie manis ar  savām
vajadzībām. Taču, ja vajadzība rodas tieši mana  atvaļinājuma
laikā - nepieciešamības gadījumā varat zvanīt sociālajai
darbiniecei Ārijai Brūderei par tel.27843293, lai vienotos par
apmeklējumu.  Bet priecāšos, ja pagaidīsiet mani.
                 Pārtikas un higiēnas pakas vēl ir pieejamas, bet
daudz to vairs nav palicis, tāpēc iesaku pasteigties.
Atvaļinājuma laikā pēc pakām ir iespēja doties uz Kuldīgu – 
 Sarkano Krustu Baznīcas ielā 29. Ir sagaidāms, ka jūlijā būs
jauna veida pārtikas paku pievedums. Pagaidām vēl nav zināms
ne konkrēts saņemšanas datums, ne arī paku sastāvs, bet
cerēsim, ka uzlabojumi un  pārmaiņas  būs uz labu.
               Šogad bija tāds patīkams maijs – ne no vienas skolas
neskanēja trauksmes zvani par nesekmīgajiem un stundu
kavētājiem. Prieks, ka visi skolēni godam nopelnījuši brīvdienas,
izņemot dažus, kam “astīte” vasaras darbu veidā…
              Tāpēc novēlu bērniem atpūsties no mācīšanās, kārtīgi
izbaudīt vasaru, sauļoties un peldēties atbildīgi, taču vecākiem -
atpūsties no mācīšanas un skolas laikā ierasto procesu
kontrolēšanas, uzņemt spēkus vasarā,  lai  tad rudenī varētu 
 visu atsākt ar jaunu sparu!
 
Lai visiem jums jauka vasara!
 
Sociālā darbiniece Vija Leimane
Tel. Nr. 27810191
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Saulains sveiciens no Sociālā dienesta!



            

             Vecākiem, aizbraucot ceļojumā vai sezonas peļņā uz
citu valsti, bērni dažkārt tiek atstāti tepat Latvijā uzticamu
cilvēku, piemēram, vecvecāku uzraudzībā. Vecāku pienākums
ir parūpēties par to, lai šie cilvēki spētu pārstāvēt bērna
intereses ārstniecības, izglītības un tiesībsargājošajās
iestādēs, savlaicīgi izsniedzot notariāli apliecinātu pilnvaru.
Nenokārtotas pilnvaras dēļ bērnam ārstniecības iestādē var
atteikt ārstniecības pakalpojumu sniegšanu. Ja bērnu aiztur
policija, tā nav tiesīga bērnu nodot cilvēkam, kas nav viņa
likumiskais pārstāvis. Atgādināšu, ka vecmāmiņa vai cits
ģimenei tuvs cilvēks nav bērna likumiskais pārstāvis. Vecākam
ir precīzi jāparedz, tieši kādiem gadījumiem pilnvara būs
nepieciešama, pilnvarai jābūt konkrētai. Jāatceras, ka nodot
bērnu citas personas aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trim
mēnešiem, vecāks var tikai tad, ja bāriņtiesa atzinusi, ka šāda
nodošana atbilst bērna interesēm un attiecīgā persona spēs
bērnu pienācīgi aprūpēt.
       Pilnvaru iespējams izdot gan pie notāra, gan savas
deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā. Par pilnvaras sagatavošanu
un apliecināšanu bāriņtiesa iekasē valsts nodevu 7,12 EUR.
 
 
Alda Grīna
Kuldīgas novada bāriņtiesas locekle
Tālr. 26149851
 
                                                                                                 
                
 
 

Pilnvara bērna pārstāvībai vecāku
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