
          Šis bija jau 2. gads, kopš Pelčos darbojas Pelču brīvprātīgie jaunieši.
Līdzi darbojošos jauniešu skaits šajos gados ir bijis mainīgs, taču, katrs ir
pielicis savu roku. Vai tā būtu palīdzība pagasta pārvaldei vai kultūras un
sporta organizatorei, vai pasākumu plānošana un organizēšana kopā ar
citiem pagasta jauniešiem. Lai arī lielākā daļa jauniešu ikdienā ir ļoti
aizņemti, jo strādā vai mācās (gan Kuldīgā, gan ārpus pilsētas robežām),
tomēr cenšas iesaistīties pēc iespējas vairāk pagasta aktivitātēs. Aktīvākie
jaunieši darbojas arī ‘’Kuldīgas Jauniešu mājā’’, kur saņēmuši atzinību no 
 Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra direktores Ineses Astaševskas,
kura pasniedza Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas
apliecinājumus par Kuldīgas novada pašvaldībā veikto brīvprātīgo darbu.
Šādu apliecinājumu jaunieši var saņemt, ja ir nostrādātas viena gada
ietvaros vismaz 60 brīvprātīgā darba stundas. Varam lepoties, ka
pagājušajā gadā apliecinājumu ieguva Pelču pagasta jauniešu koordinatore
Zane Lagzdiņa ar vairāk kā 300 nostrādātām stundām brīvprātīgajā darbā,
kas vainagojās ar ‘’Latvijas gada brīvprātīgais 2019’’ statusa iegūšanu.
Šogad apliecinājumus par brīvprātīgā darba veikšanu Kuldīgas novadā
saņēma 3 Pelču jaunieši –Ēriks Rudziks (110 st.), Jānis Vilnītis (114 st.), un
Zane Lagzdiņa (235 st.). 
              Liekas, ka pavisam nesen devāmies  kopā ar pagasta pārvaldes
vadītāju Kristiānu Rubeni pie vientuļajiem pagasta senioriem, lai viņus
iepriecinātu svētkos. Bet gads jau ir pagājis un paspēts piedalīties vēl daudz
dažādos pasākumos! Šogad jaunieši līdzdarbojās Pelču ģimeņu sporta
spēļu organizēšanā un "Leģendu naktī", "Kuldīgas Jauniešu mājas"
rīkotajās aktivitātēs: forumā par "Jauniešu mobilitāti Kuldīgā", organizējām
un piedalījāmies foto orientēšanās pasākumos visā novadā. 
             Taču pats svarīgākais un, kā paši jaunieši uzskata "gada notikums"
bija jauniešu iniciatīvas projekta iesniegšana un 300€ finansējuma
iegūšana, lai organizētu "Maģisko nakts orientēšanos Pelčos"!  Projektā tika
ieguldīts daudz  brīvā laika, gan rakstot projektu, pēc tam to prezentējot,
gan arī piesaistot sponsorus un realizējot pasākumu. Šogad dalībnieku
skaits bija tuvu simtam. Esam lepni ne tikai par kuplo apmeklētāju skaitu,
bet arī par pašu projektu, jo zināšanas un pieredzi, ko ieguvām, varēs
izmantot savai karjeras attīstībai nākotnē. 
               Sākoties jaunajam brīvprātīgā darba gadam - Pelču brīvprātīgie
jaunieši aicina savā kompānijā  arī citus aktīvus Pelču pagasta jauniešus, lai
kopā realizētu jaunus projektus un pagasta iedzīvotāju dzīvi padarītu vēl
aizraujošāku!
                Tāpēc droši vari ar mums sazināties caur Facebook lapu: "Pelču
pagasta brīvprātīgie jaunieši" vai sazinoties ar Zani Lagzdiņu. 
 
 Lai forši un sirsnīgi svētki!                                 Pelču brīvprātīgie jaunieši
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                  Jāatzīst, es esmu vasaras cilvēks, kuram ļoti patīk siltums,
gaisma un daba pilnā plaukumā. Tāpēc šajā tumšajā laikā īpaši
priecājos, kad cilvēki "nes" gaismu- izrotā savas mājas ar lampiņām,
dedz sveces un rada mājīguma sajūtu saviem kolēģiem un ģimenēm.
Un par spīti tumšā laika drūmumam, spēj pasmaidīt, pateikt labus,
siltus vārdus! Un gaismu ienesām arī ar pasākumiem - katru tumšo
mēnesi bija kāds īpašs notikums, kas ienesa mūsu ikdienā gaismu.
                   Pelču pils šajā rudenī iemirdzējās pavisam citādāk kā
iepriekšējos gadus un Leģendu naktī rotājās neona gaismās. Pils
senajā bibliotēkā gan Leģendu naktī, gan arī pēc tam veselu mēnesi
bija iespēja apskatīt Vitālija Jermolajeva mirdzošās gleznas. Ceru, ka
visiem izdevās izpildīt misiju, lai iekļūtu īpašajā telpā, jo mākslinieka
gleznas bija tā vērtas apskatīt, jo tās tiešām bija tik īpašas, ko vārdos
nevar izstāstīt. 
                   Taču novembrī, diezgan vējainā vakarā tikāmies pie
Tautas nama, lai kopā "samīļotu" Latviju mīļbrīdī par godu Latvijas
Republikas proklamēšanas 101. gadadienai, ar dziesmām, dejām un
labām domām. 
                    Īsta Ziemassvētku sajūta bija 1. decembrī, kad bija
uzsnidzis pirmais sniedziņš. Pelču centrā  Sniegbaltīte kopā ar rūķiem
Aušuli, Gudruli un bērniem uzbūra svētku sajūtu, dejoja, dziedāja, ēda
piparkūkas un lūdza eglīti iemirdzēties. Bērni saņēma arī labo darbu
adventes kalendāru, kur katru dienu var izdarīt pa vienam labam
darbiņam, lai kādu iepriecinātu vai palīdzētu radīt svētku noskaņu. Un
pavisam drīz, pirms Ziemassvētku vakara, Sniegbaltīte aplūkos, kā
bērniem būs veicies ar labo darbu sarakstu. 
                   Šis gads pavisam drīz noslēgsies, un ļoti ceru, ka
nākamais atnāks vēl labāks, mierīgāks un gaišuma pilns. Esam
ieplānojuši daudz jauku pasākumu, darbnīcu un notikumu, būs arī kāds
"garšīgs" jaunums, bet par to uzzināsiet nākamgad! Tāpēc  sekojiet
līdzi informācijai afišās, Pelču Pagrabiņa  Facebook lapā. 
                 
 
Lai mierpilni svētki ar tuvajiem un izdodas uzburt savu īpašo svētku
sajūtu!
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