
         Kuldīgas novada bāriņtiesā periodiski tiek saņemtas ziņas par
pirmsskolas vecuma bērnu atrašanos dzīvesvietā vai sabiedriskās
vietās bez pieaugušo uzraudzības. Vēlos vērst vecāku uzmanību, ka
saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto vecākiem vai
personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz
septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai bērnu, ne jaunāku par 13
gadiem, klātbūtnes. 
           Pirmsskolas vecuma bērns, kurš tikai mācās pazīt lietas un
situācijas pēc būtības, vēl nespēj kritiski izvērtēt situāciju un pieņemt
racionālus lēmumus. Tas rada augstus riskus situācijās, kad var tikt
apdraudēta bērna dzīvība vai veselība. Tāpat pirmsskolas vecuma
bērns nespēj pasargāt otru bērnu, kurš atstāts viņa uzraudzībā, no
potenciāli bīstamām situācijām un trešās personas apdraudējuma.
Paliekot mājās vieniem, mazi bērni var izjust bailes no ikdienišķām
skaņām, kā arī baidīties no citām situācijām. Bērns jūtas vientuļš un
pamests, kas var radīt dažādus emocionālus un psihiskus
traucējumus, bērnam pieaugot.
           Vēlos atgādināt, ka vecāki ir atbildīgi par bērnu līdz pat bērna
pilngadības sasniegšanai. Līdz ar to vecāku pienākums ir rūpēties par
jebkura vecuma bērna drošību un trešās personas apdraudējuma
novēršanu. Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu,
atstāšanu bez uzraudzības, vecākus vai personas, kas viņus aizstāj,
var saukt pie administratīvās atbildības. Ja ir aizdomas par
iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem ģimenē, aicinu ziņot
pašvaldības sociālajam dienestam vai bāriņtiesai, kas var pārbaudīt
situāciju un vajadzības gadījumā sniegt bērnam nepieciešamo
palīdzību. Savukārt, kad ir informācija vai ir novērots, ka pirmsskolas
vecuma bērns ir atstāts viens pats bez uzraudzības, katra pilsoņa
pienākums ir nekavējoties ziņot policijai.
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Stārķa vēstis 
No jūlija līdz septembrim dzimuši: 

Liec, Laimīte, baltu ziedu

Mazajā rociņā -

Lai ir balta tā dzīvīte,

Kura būs jādzīvo.

Krišs 

Annija

Ennija 

Sofija 

Mīļi sveicieni vecākiem ar ģimenes pieaugumu! 

Svecīšu vakars Pelču pagasta kapsētās 24. novembrī  

Bišavu kapos        plkst. 13:00

Rimzātu kapos     plkst. 14:00

Ģīņu kapos          plkst. 15:00

Pelču kapos         plkst. 16:00

Pagastā ir brīvi mazdārziņi, par tiem vairāk var uzzināt
www.kuldiga.lv mājaslapā.

Piesakies un sagatavo augsni nākamā gada ražai!
P.S. Viens cilvēks var pieteikties uz vairākiem mazdārziņiem. 

Pagasta pārvaldē gaidīsim skolēnus, kā arī
seniorus, kuri sasnieguši 73 gadu vecumu, ar

fotogrāfiju, lai varētu pasūtīt e-talonus. 

Iespēja BEZ MAKSAS nodot nokalpojušās
elektroierīces savā dzīvesvietā 

(ledusskapjus, televizorus, veļasmašīnas).
Izvešana tiks organizēta 10.oktobrī.

Pieteikšanās līdz 3. oktobrim, zvanot 63322380
vai rakstot e-pastu: atd@kkp.lv

Trenažieru zāle atvērta:
Pirmdienās un otrdienās 

no 17:00- 19:00
Lai vienotos par apmeklējumu, zvani:

Baiba 26354396 vai Vineta 29962264

Atgādinām, ja vēlaties apbedīt tuvinieku kādā no Pelču
pagasta kapsētām, Jums ir nepieciešams pagasta

pārvaldē saņemt atļauju apbedīšanai. 

Aicinām Pelču Centra kapos atkritumu
konteinerā NEMEST organiskos atkritumus!

Pretējā gadījumā konteiners tiks noņemts.
Pateicamies par sapratni!

Pelču vokālais 

ansamblis 

    "Avots"

aicina pievienoties gan sievietes,
gan vīriešus visās balsu grupās!

Mēģinājumi notiek trešdienās 
plkst. 19:00 

Pelču tautas namā. 
Vadītāja Jana 29155295

VPDK "Sābri" mēģinājumi
notiek otrdienās 

19:00-22:00 Pelču pilī.
Vēl vari pievienoties

dejotāju pulkam!
Zane 22306381


