
                  Šīs ir jau ceturtās manis veidotās Pelču ziņas, kurās Jūs uzrunāju, tas
nozīmē, ka mans "ugunskristību" gads pavisam drīz - maija beigās būs
noslēdzies. Kāpēc "ugunskristību"? Tāpēc, lai ko iepazītu, pašam tas ir jāizdzīvo
un jāpieredz. Gada griezumā katram pasākumam ir savas tradīcijas vai specifika.
Un caur nelieliem starpgadījumiem es iepazinu lietu kārtību. Piemēram, kādam
bija jāpaklūp, lai es uzzinātu, kur ieslēgt laternu apgaismojumu...
                  Pavasaris ir laiks, kad daba mostas un arī cilvēki paliek aktīvāki. Ne
velti latviešiem ir teiciens: "Ko sēsi, to pļausi". Un šeit es nedomāju tikai dārza
darbu kontekstā, bet arī citas darbības - veselības uzlabošanu sportojot,
piekopjot gavēni vai veselīgāku dzīvesveidu, kā arī pašiem esot aktīvākiem un
iesaistīties darot, lai sasniegtu sev vēlamu rezultātu.
                 Aizvien aktīvāk tiek izmantota Pelču pagasta trenažieru zāle, kura ir
atvērta pirmdienās un otrdienās no 17:00-19:00, kā arī citā laikā, iepriekš
vienojoties. Ja pieskaramies sporta tēmai - vēlreiz paldies tiem sportistiem, kuri
piedalījās Ziemas sporta spēlēs un godam nesa Pelču vārdu!
                  Gada sākumā jau ir notikuši vairāki pasākumi. Kuplā pulkā tikāmies ar
veselīga dzīvesveida lietpratēju Anitu Kreicbergu, kā arī veselīgo našķu meistari
Santu Japeniņu. Un, protams, nevar nepieminēt senioru tikšanos ar katra
iecienītākiem ēdieniem. No senioru puses LIELS UN SIRSNĪGS PALDIES  PII
"Ābelīte" Pelču filiāles bērnudārza kolektīvam, bērniem un viņu vecākiem par mīļo
pārsteigumu -  sagādātajām paciņām! Savukārt Ziemassvētku ballē apkopoju
senioru atziņas jaunākām paaudzēm, kuras tiks publicētas arī Pelču ziņās.
               Kā viens no šī gada jaunumiem ir pasākumu cikls "Ceļojums caur
vēderu apkārt pasaulei". Tā mērķis ir iepazīt dažādu valstu tradicionālos ēdienus,  
1x mēnesī kopīgi gatavojot  un degustējot. Piestājām jau Gruzijā, taču nākamā
pietura būs Taizeme 25. martā, kurā esat laipni aicināti pieteikties un
pievienoties. 
               Turpinot "sējas un pļaujas" tēmu, varu minēt vietējo aktīvo dāmu
ierosinājumu, veidot "Burkānvakaru". Lai arī tas nebija manā sākotnējā
pasākumu plānā, tomēr to īstenojām un izdevās lielisks! Uzzinājām par burkāna
vēsturi, izcelsmi, vērtīgām vielām, gan dažādiem pagatavošanas veidiem.  Ar šo
es gribu rosināt vietējos iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt savas idejas, nevis
tās turēt pie sevis un gaužoties, ka  "te nekas interesants nenotiek".  Aicinu arī
pievienoties  kopienu iniciatīvas projektam "KOPA", kur maija beigās būs
vajadzīga arī vietējo līdzdalība. Viens no komunikācijas veidiem ir  iedzīvotāju
sapulce,  kur izteikt savas domas vai uzklausīt viedokli. Taču labprāt jūs
uzklausīšu pa telefonu vai gaidīšu ciemos klātienē Pagrabiņā.
               Tulīt jau būs skolēnu brīvlaiks, kurā bērniem paredzēta īpaša
programma.  Kā ierasts, būs pieejamas dažādas spēles, puzles, kā arī katru
dienu no 13:00-14:30 būs dažādas radošās nodarbības, tostarp trešdien
Kuldīgas BJC izbraukuma nodarbības. 
                Esiet aktīvi un  pozītīvi šajā pavasarī, jo  "ko sēsim, to pļausim"!
Sekojiet līdzi informācijai afišās, Pelču Pagrabiņa  Facebook lapā un tiekamies
pasākumos! 
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