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                 Decembris gadu no gada ir viens no aizņemtākajiem mēnešiem, jo ir

pienācis laiks izvērtēt padarīto un izvirzīt jaunus mērķus. Atskatoties uz šo gadu,

ne velti nāk prātā teiciens “Cilvēks plāno, bet Dievs dara”, jo ieceres bija, bet

jāatzīst, ka ne visas no tām ir izdevies realizēt.  Galvenās prioritātes Pelču

pagastā bija apgaismojuma izbūve Ābeļciemā, pārseguma remonts Pelču pils

pagrabstāvā un Avotu ielas seguma pārbūve. Remontdarbi pilī veiksmīgi

noslēdzās jau septembra sākumā, savukārt Ābeļciemā ir atlicis no AS “Sadales

tīkli” puses apgaismojumam ierīkot elektroenerģijas skaitītāju, kas vieš cerību,

ka decembra beigās laternas jau degs. Jāatzīst, ka nepadarītais darbs šogad ir

Avotu ielas seguma pārbūve, jo daudz laika aizņēma dokumentācijas

sagatavošana. Ar prieku varu teikt, ka projekts ir izstrādāts, tādēļ pēc Jaunā

gada ir plānots izsludināt iepirkumu, lai pavasarī varētu uzsākt pārbūves darbus,

līdz ko tas pēc ziemas uzturēšanas sezonas noslēgšanās būs tehniski

iespējams. Avotu ielas projekts ir devis iespēju saredzēt savas kļūdas, kas kalpo

kā mācība, lai nākotnes projekti uz priekšu virzītos ātrāk un rezultāts būtu

redzams ikkatram pagasta iedzīvotājam. 

               Šis gads liek būt piesardzīgākiem savos plānos un prioritātēs

nākamam gadam, tomēr, lai sasniegtu lielus mērķus, cilvēkiem ir jāsapņo

un jātic, ka neviens sapnis nav neiespējams. Kaut arī šajā svētku

gaidīšanas laikā zemi neklāj baltas sniega pūkas, svarīgi saprast, ka

svētku sajūtu radām arī mēs paši – piepildot māju ar piparkūku smaržu,

pasniedzot palīdzīgu roku kādam, kuram tas vairāk nepieciešams, vai

vienkārši esot kopā ar saviem mīļajiem pie vakariņu galda, kas bieži vien ir

dzīves lielākā dāvana, jo ikdienas skrējienā mēdzam aizmirst par pašiem

tuvākajiem cilvēkiem mums apkārt. Lai ikkatram no mums izdodas saglabāt

cilvēcību ne tikai svētkos, bet arī ikdienā!
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        Decembris parasti veidojas saspringts un steidzīgs laiks –
gada beigas. Darbi, kas jāpabeidz līdz gada beigām, atskaites,
mācību pusgads, un vēl dāvanas svētkiem. Bet patiesībā šis laiks ir
paredzēts, lai paskatītos uz sevi pašu, tā no malas, gada
nobeigumā. Kas ir piepildījies no iecerētā? Ko dzīve šogad jaunu
iemācījusi? Ko varētu pastāstīt citam? To noderīgo, vērtīgo, ko
paņemsiet līdz nākamajā gadā? Es ceru un vēlu jums atrast šo brīdi
pārdomām, jo tas dod spēku un ticību sev, savai izaugsmei.
        Pelču bibliotēka ieguvusi savā grāmatu krātuvē daudz
interesantu grāmatu, izgājusi akreditāciju un ieguvusi jaunus
draugus. Gada pieredze ir bagāta, notikumiem pilna, kur no vienas
foto izstādes izveidojusies talantīga vietējo jauno fotogrāfu pieredze
Pelčos. No spāņu nedēļas ar Inaki Suso Espadas ciemošanās
izveidojās angļu valodas mācību pulciņš, kurš ja ne spāniski, tad
angliski spēs parunāties, kad viņš atkal ieradīsies (Varu pačukstēt,
ka ieradīsies!). Mazā bibliotēciņa, jeb “spāņu bibliotēciņa”, kā
iesaukta mājiņa Pelčos, ir kā atgādinājums, ka ir cilvēki, kuri
nesavtīgi dod prieku citiem, tāpēc vēlreiz paldies Elīnai Iļjinai par
skaisto dāvanu! Un jūs, mazie un lielie lasītāji, kuri esat nākuši klāt
šajā gadā, vēlmes, ko jautājat, liek bibliotēkai augt jums līdzi. 
          Tā lūk, no bibliotēkas gada pasākumu albūma ieraudzījāt
savu gada izaugsmi, jo kas gan ir Pelču bibliotēka bez jums –
lasītāji, apmeklētāji, draugi un domubiedri!
         Tāpēc Pelču bibliotēka ar vislielāko sirsnību vēl jums gaišus
un priecīgus svētkus, cerību un ticību gaišajam, radošumu un domu
lidojumu! Lai viss iecerētais izdodas! Laimīgus un priecīgus
gaidāmos svētkus! 
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