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                 Šogad pavasaris ir atnācis ar lieliem soļiem, par ko liecina ne tikai
vaigus sildošie saules stari, bet arī dabas mošanās ik uz katra stūra. Līdz ar
dabas procesiem rosīgāki sāk palikt arī cilvēki, tāpēc aicinām katru no jums uz
ikgadējo Pelču pagasta iedzīvotāju sapulci, kas notiks 19. martā plkst. 18.00
Pelču Tautas namā. Sapulces laikā būs iespēja tikties ar pašvaldības vadību,
pagasta pārvaldes darbiniekiem un citiem speciālistiem, lai kopā izvērtētu
padarīto 2019. gadā, apspriestu izvirzītās prioritātes šim gadam un izrunātu
citus iedzīvotājiem interesējošus jautājumus.
                Decembra Pelču ziņās informējām, ka viena no 2020. gada
prioritātēm ir Avotu ielas seguma pārbūve. Ņemot vērā šīs ziemas sezonas
laika apstākļus, jau februāra beigās tika izsludināts iepirkums būvniecības
veikšanai ar piedāvājuma iesniegšanas termiņu 10. martā. Rezultātā
pašvaldība ir saņēmusi divus pretendentu pieteikumus, kurus vēl ir
nepieciešams izvērtēt. Līdzīga situācija šobrīd ir iepirkumā par aktīvā atpūtas
laukuma izveidi starp daudzdzīvokļu mājām Pelču centrā, jo ir saņemts viens
piedāvājums, bet arī to ir nepieciešams vēl izvērtēt. Sagaidām, ka iesniegtie
piedāvājumi būs korekti un būvniecības darbus būs iespējams uzsākt jau
pavisam drīz.
                Vēlos vērst uzmanību, ka arī ikvienam no jums ir iespēja uzlabot savu
apkārtējo vidi, jo arī šogad Kuldīgas novada pašvaldība ir izsludinājusi
iedzīvotāju iniciatīvu konkursu “Darīsim paši”. Projekta ietvaros ir iespējams gan
izremontēt kāpņu telpas, gan labiekārtot pagalmus, atjaunot durvis vai logus,
vai veikt kādu citu noderīgu un vietējai sabiedrībai svarīgu darbu. Esi aktīvs,
iesaisti kaimiņus, radus vai draugus un piesaisti savas idejas realizēšanai
pašvaldības līdzfinansējumu 800 euro apmērā.
                  Jau kādu laiku Pelču pils parkā tiek veikta bīstamo un sauso koku
zāģēšana, ko veicam sadarbībā ar Viduskurzemes pamatskolas – attīstības
centra darbiniekiem un mežsaimniecības programmas audzēkņiem. Sakām
lielu paldies par ieguldīto darbu un atsaucību!
 
Uz tikšanos sapulcē!
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