
            Līdz ar rudens iestāšanos pozitīvas pārmaiņas piedzīvojusi Pelču pils, jo
vasaras mēnešos būvnieks intensīvi strādāja, lai nostiprinātu pils pagrabstāva
sijas un novērstu bīstamību pils ziemeļu fasādei. Pagrabstāva siju tehniskā
stāvokļa dēļ uz laiku bija aizliegts izmantot atsevišķas pils telpas, kas pēc
būvobjekta nodošanas ekspluatācijā atkal ir pieejamas, tādējādi atvieglojot pils
izmantošanu. Pamanāmākas pārmaiņas ir pie pils parādes durvīm, jo ir
demontētas OSB plāksnes, kuras līdz šim bojāja kultūrvēsturiskā pieminekļa
kopējo tēlu. Tā kā vēsturiski plāksnes tika uzstādītas, lai aizturētu no balkona
krītošo apmetumu, tad šobrīd šīs funkcijas nodrošināšanai ir uzstādīts
celtniecības siets. Jāatzīst, ka minētie darbi bija svarīgi pils ēkas tehniskai
saglabāšanai, taču vēl lielu ieguldījumu gan materiālā, gan laika ziņā būs
nepieciešams ieguldīt pils vizuālā stāvokļa uzlabošanā. 
               Tāpat vēlamies informēt, ka pēc Pelču pagasta pārvaldes lūguma
septembra sākumā Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzības komisija
apsekoja Pelču pils parku. Apsekojuma mērķis bija piefiksēt parkā esošos
bīstamos un sausos kokus, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem pārvalde varētu
saņemt ciršanas atļauju. Ņemot vērā iepriekš minēto, vēršam uzmanību, ka
tuvākā laikā pakāpeniski sāksies pils parka sakopšanas darbi, tādēļ aicinām
nesatraukties par koku izciršanu un lūdzam ievērot piesardzību, šķērsojot parka
teritoriju darbu laikā. 
               Šobrīd aktīvi rakšanas darbi notiek Ābeles ciemā, jo ir uzsākta
elektrotīkla rekonstrukcija, demontējot gaisvada līnijas un izbūvējot kabeļus zem
zemes, kas ir AS "Sadales tīkls" īstenotais projekts. Savukārt Pelču pagasta
pārvalde paralēli šim projektam izstrādāja būvprojektu par apgaismojuma izbūvi
Ābeles ciema centrālajā ielā, lai rakšanas darbus starp projektiem būtu
iespējams apvienot. Apgaismojuma ierīkošanas kopējās izmaksas no Pelču
pagasta Autoceļu fonda sastāda  26 885 euro, taču jānorāda, ka projekts šogad
netiks īstenots pilnā apmērā, tas ir, no plānotiem 21 apgaismes stabiem pilnībā
tiks izbūvēti 13 stabi, savukārt 8 stabiem tiks izbūvēts pamats ar elektrības
pieslēgšanās vietu nākotnē. Turēsim īkšķus, lai plānotie darbi izdodas un gada
noslēgumā Ābeles ciems ir gaismas apspīdēts.
 

Ar rudenīgiem sveicieniem,

Pelču pagasta pārvaldes vadītāja

Kristiāna Rubene
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        Desmit septembra dienas, kurās biežāk lija, nekā spīdēja
saule, bibliotēkā pagāja karstas, jo Pelču bibliotēka beidzot
sagaidīja ilgi gaidīto ciemiņu - spāņu bibliotekāru Injaki Suso
Espadas. Vianas bibliotēkai ar Pelčiem ir gadiem kopta draudzība,
kura sākotnēji radusies no bibliotekāres Dainas Girvaites mīlestības
pret spāņu valodu. Injaki bija sajūsmināts, ka pelčinieki atceras, kā
viņš ar ģimeni ciemojies pirms trim gadiem, un cik jauki, ka
nekautrējāties, runājot spāniski!
         Injaki Suso Espadas ieradās  Erasmus+ projekta programmas
ietvaros. Bibliotēkas aktivitātes bija daudz – ņēmām vērā gan
pieaugušos, gan jaunāko paaudzi. Daudzkultūru pēcpusdienas bija
dažādām lasītāju gaumēm, lai izzinātu un baudītu mūsu Eiropas
kultūras – Spāniju un Latviju. Bija gan ēdienu vakars, gan mazie
lakatiņi “bandanas” latviskās krāsās. Neiztikām  bez ļoti skaistās
basku valodas un stāstījumu par Navarru. Mazākajiem lasītājiem
bija spāņu pasaku stunda ar “lauvu bibliotēkā”. Nezinu, kura
aktivitāte gāja pie sirds jums, mīļie lasītāji, bet Pelču bibliotēka
ieguva daudz interesantu un savdabīgu ideju bibliotēkas aktivitātēs,
kā arī lielu lepnumu par brīvprātīgajiem palīgiem – liels, liels paldies
jums visiem! Un, ja rakstīšu par visiem, sanāks viss Pelču pagasts! 
       Vēlos pastāstīt vēl par vienu no paliekošajām aktivitātēm –
mūsu jauno grāmatu apmaiņas punktu “Mazo Pelču bibliotēku”, ko
svinīgi nokrāsojām abu valstu - Latvijas un  Spānijas - karoga
krāsās. Kaut arī tā atrodas zem “drošas kameras acs”, esiet pret
bibliotēciņu, kā Injaki sauc “pequeña biblioteca”, saudzīgi un lietojiet
to! Doma par šo “mazulīti” radās jau sen, kad uz bibliotēku nesa
grāmatas, kas kādu iemeslu dēļ lasītājiem nebija vajadzīgas. No tā
radās daudz radošu domu – gan papīra liešanas darbnīca, papīra
rozes, skaistā gāmatu siena pie “Pagrabiņa”, bet bija grāmatas,
kuras tik mīļas, ka izmantot citādi nespējām. Tā radās doma, kas
jau sen tiek īstenota pasaulē, sevišķi ASV, proti, mājiņa, kurā ielikt
grāmatu, kas nav vairs vajadzīga, un varbūt atrast kādu citu,
nelasītu. Jūsu lietošanai šis jaukais namiņš ir dāvinājums Pelču
bibliotēkai – lasītāja Elīna Iļjina atsaucās uz aicinājumu Facebook
un te nu tas ir, jūsu lasīšanas priekam! Bildēs papriecāsimies vēlreiz
par “karstajām spāņu septembra dienām”, un kā teica Injaki:
” ¡Hasta la pronto! ”, proti, uz tikšanos!
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