
             Pelču bibliotēkas septembri tēlaini var nosaukt par
bibliotēkas vērtību atklāšanu. Šis septembra laiks bija
notikumiem un emocijām bagāts. Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB) simtgades svinībās atskatījās uz grāmatu krājumu sākotni,
atgādinot par cilvēkiem un vietām, no kurām nākušas grāmatas
ar muzejisku vērtību. Kuratori Inga Surgute, Kristīne Zaļuma,
Pauls Bankovskis un citi pagātnes speciālisti milzīgā
pētnieciskajā trīs gadu darbā ir izveidojuši dāvanu – grāmatu
“Neredzamā bibliotēka”, kā arī izstādi LNB 14 vēsturiskās
grāmatu kolekcijas, kurā iekļautā Pelču firsta Mihaela fon Līvena
vēsturiski saglabātā bibliotēka ir brīnišķīga.  Latvijas nacionālajā
bibliotēkā identificētas vairāk nekā 100 grāmatu no Pelču
vēsturiskās bibliotēkas. Kā bibliotekāre ar sajūsmu pētīju mazos
zīmodziņus firsta fon Līvena grāmatās – pēctecības sajūta, ka
esam daļa no Latvijas kultūras vēstures. 
               Par šiem svētkiem, ka Pelču “neredzamo” bibliotēku ir
ieraudzījuši visi, jāpateicas mūsu pagātnes vērtību saglabātājām
– Dainai Girvaitei, Ingrīdai Puleksei un Ainai Zutei! Jo, kas būtu
Pelču vēsturiskās bibliotēkas telpa, ja šīs aizrautīgās pētnieces
nebūtu apzinājušās, kāda vērtība ir šiem stāstiem, vietai un
grāmatu liktenim. 
             Stāsts par mūsu bibliotēkas telpu tikai sākas – izstāde
par 14 vēsturiskajām bibliotēkām LNB izstāžu zālē ir apskatāma
un baudāma līdz 2020. gada martam, bet, ja vēlaties redzēt
bibliotēku klātienē, iesaku izmantot modernās tehnoloģijas, jo
esam iekļauti slēpņošanas (angliski – geocaching) orientēšanās
spēlē. Precīzāka informācija atrodama, reģistrējoties spēles
mājas lapā www.geocaching.com 
              Lai mūsu Pelču bibliotēka ir atvērta un redzama katram
tūristam, kas vēlēsies to apmeklēt, jo, apzinoties savu pagātni, ir
iespējams izprast notikumu vērtību tagadnē, kā arī nākotnē!
        Vēlreiz– liels paldies Pelču pagasta pārvaldei un  Kristiānai
Rubenei par iespēju piedalīties šajos svētkos!
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       Nu jau gandrīz divus mēnešus Pelču speciālā 
 internātpamatskola – attīstības centrs oficiāli tiek dēvēts par
Viduskurzemes pamatskolu – attīstības centru. Šogad skolā mācības
uzsākuši 195 skolēni un par viņu labsajūtu un zināšanu apguvi
rūpējas 95 pedagogi un atbalsta personāls. 
             Šajā mācību gadā Viduskurzemes pamatskola – attīstības
centrs īsteno 4 speciālās izglītības programmas un 4 profesionālās
pamatizglītības programmas: Virtuves strādnieks, Mežstrādnieks,
Koksnes materiāla apstrādātājs un Mājkalpotājs. Pateicoties dalībai
ERASMUS+ projektos, profesionālās pamatizglītības audzēkņiem ir
iespēja praktizēties sadarbības valstīs – Austrijā, Vācijā, Lietuvā un
šogad arī Lielbritānijā. 
             Skola īsteno arī DVBM jeb darba vidē balstītas mācības, kur,
sadarbībā ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, audzēkņi mācās savu
izvēlēto arodu un gūst pirmo profesionālo pieredzi. 
             Skolēniem piedāvājam vairākas attīstošas konsultācijas –
logopēdiju, mūzikas terapiju, nodarbības silto smilšu iekārtā,
kanisterapiju, Montessori un keramikas nodarbības, ABA terapiju,
fizioterapiju, ergoterapiju. Īpašs jaunums būs Rebound terapija, kuras
īstenošanai ir uzstādīts āra batuts. 
             Skolēniem ikdienā ir iespēja aizpildīt brīvo laiku aktīvās un,
katra spējām atbilstošās, radošās aktivitātēs, interešu izglītības
nodarbībās. Šajā mācību gadā īpaši gatavosimies dalībai XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Gatavosim priekšnesumu
koncertam „Roku rokā dziesmu rotā”. 
             Mēs rūpējamies par sakoptu un sakārtotu vidi gan skolā, gan
skolas teritorijā.  Uzskatām, ka sakārtota vide ir kā trešais skolotājs.
Skolas teritorijā ir iekārtots skaists rotaļu laukums, un skolas sportisti
ir ļoti lepni par stadiona jauno segumu. Esam viesmīlīgi, bet aicinām
aiz sevis sakopt un ar cieņu izturēties pret uzstādītajām iekārtām,
segumiem un apstādījumiem gan mūsu ciemiņus, gan arī pagasta
iedzīvotājus.
            4.oktobrī, plkst.14:00, skolā atzīmēsim Skolotāju dienu, kad
visus pedagogus aicināsim uz jauku kopā būšanu skolas zālē.
Aicinām arī pensionētos pedagogus pievienoties šim jaukajam
pasākumam! 
 
Par mums vairāk varat uzzināt interneta vietnē www.viduskurzeme.lv
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