Finansēšanas plāns 2012. gadam:

Programmas/
apakšprogrammas
kods; SAP
klasifikācijas kods

05.03.00

Ieņēmumu,
izdevumu,
finansēšanas,
funkcijas
klasifikācijas kods

10.120

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums;
klasifikācijas koda nosaukums

2012.gada
plāns

VSAC "Zemgale"

P0

18000 - 21700;
22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

A300

21300; 21400;
22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

3 650 614

952 259
A700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21700
21710

21710

2 698 355

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
2 698 355

B000

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

B100

1000 - 4000; 6000
- 7000

Uzturēšanas izdevumi

B110

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

1000

1000

Atlīdzība

3 650 614
3 285 276

1100

1100

Atalgojums

2000

2000

Preces un pakalpojumi

B130

3000; 6000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

6000

6000

Sociālie pabalsti

B200

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

B210

5000

Pamatkapitāla veidošana

P1M

[18000 - 21700;
22100 - 22300] [1000 - 9000]

Finansiālā bilance

3 160 811
1 995 305
1 597 554
1 165 506
124 465
124 465
365 338
365 338

0

Izmaiņas finansējumā 2012. gadā pret 2011. gadu:
Ieņēmumu,
izdevumu,
finansēšanas,
funkcijas
klasifikācijas
kods
18000 - 21700;
22100 - 22300
21300; 21400;
22100 - 22300

Programmas/
apakšprogrammas
nosaukums;
klasifikācijas koda
nosaukums
Resursi izdevumu
segšanai
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

21700

21710

1000 - 9000
1000 - 4000;
6000 - 7000
1000 - 2000
1000
1100
2000
3000; 6000
6000
5000; 9000
5000
[18000 - 21700;
22100 - 22300] [1000 - 9000]

2011.gada
plāns, Ls

Dotācija no
vispārējiem
ieņēmumiem
Vispārējā kārtībā
sadalāmā dotācija no
vispārējiem
ieņēmumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Atalgojums
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas
un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti
Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla
veidošana
Finansiālā bilance

2012.gada
plāns, Ls

Izmaiņas
finansējumā,
Ls

Izmaiņas
finansējumā,
%

3 329 286

3 650 614

321 328

10

950 569

952 259

1 690

0

2 378 717

2 698 355

319 638

13

2 378 717
3 332 438

2 698 355
3 650 614

319 638
318 176

13
10

3 119 347
2 995 730
1 973 555
1 588 238
1 022 175

3 285 276
3 160 811
1 995 305
1 597 554
1 165 506

165 929
165 081
21 750
9 316
143 331

5
6
1
1
14

123 617
123 617
213 091

124 465
124 465
365 338

848
848
152 247

1
1
71

213 091

365 338

152 247

71

-3 152

0

3 152

0

Izmaiņas finansējumā 2012. gadā pret 2011. gadu:
365 338
213 091

Pamatkapitāla veidošana

124 465
123 617

Sociālie pabalsti

1 165 506
1 022 175

Preces un pakalpojumi

1 995 305
1 973 555

Atlīdzība

2 69

Dotācija

2 378 717
952 259
950 569

Ieņ. no mak. pak. u.c. pašu ieņ.
0

500 000

1 000 000

2012.gada plāns (atbilstoši fin.pl.Nr.14), Ls

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2011.gada plāns (atbilstoši fin.pl.Nr.11), Ls
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Rezultatīvie rādītāji 2012. gadam:
1.Klientu vietu skaits – 937, t.sk., filiāles „Jelgava” Pusceļa mājā 12 klientu vietas;
2. Amata vietu skaits – 488.25;
3. Filiāļu skaits – 6.

Izmaiņas rezultatīvajos rādītājos 2012. gadā, salīdzinot ar 2011.gadu:

Infrastruktūras sakārtošanas un uzturēšanas plāns 2012.gadam:
1. Filiālē „Ķīši”:
1.1. Klientu istabiņu remonts;
1.2. Jauna žoga izveidošana klientu pastaigu laukumā;
1.3. Atpūtas soliņu izgatavošana un uzstādīšana.
2. Filiālē „Iecava”:
2.1. Veikt kosmētiskos remontdarbus 1. dzīvojamā korpusa 2. stāva gaitenī;
2.2. Veikt sūkņa mājas jumta remontdarbus;
2.3. Veikt remontdarbus morga telpās;
2.4. Veikt pagraba jumta rekonstrukciju;
2.5. Veikt jumta remontdarbus 1.dzīvojamā korpusā;

2.6. Veikt 1.dzīvojamā korpusa 1.stāva koridora grīdas seguma nomaiņu.
3. Filiālē „Jelgava”:
3.1. Vēdināšanas sistēmas remonts jaunajā korpusā;
3.2. Ventilācijas sistēmas pārveidošana veļas mājā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem;
3.3. Ūdens attīrīšanas iekārtu remonts;
3.4. Vecā korpusa ēdamzāles telpas remonts;
3.5. 2.nodaļas istabiņu remonts;
3.6. Parketa atjaunošana un lakošana aktu zālē un kabinetā;
3.7. Jaunā korpusa 3.stāva gaiteņa kosmētiskais remonts.
4. Filiālē „Ziedkalne”:
4.1. II korpusa kāpņu telpas un 2. stāva gaiteņa remonts;
4.2. II korpusa 2. stāva dzīvojamo telpu kosmētiskais remonts;
4.3. Vestibila kosmētiskais remonts.
5. Filiālē „ Īle”:
5.1. Aprīkot un ierīkot telpas pēc ERAF projekta pabeigšanas.
6. Filiālē „ Kauguri”:
6.1. Veikt kosmētisko remontu 3 klientu istabās.

Iepirkumu plāns 2012.gadam:
A daļa – institūcijas pamatdarbība
Nr
. p.
k.

Līguma priekšmets

1
Elektroniskie sakari

2
Remontmateriāli un santehnika

3
Kokvedēja transporta
pakalpojumi

4
Mēbeles

5

6

Virtuves iekārtas un
elektrotehnikas iegāde un
uzstādīšana un sadzīves
elektrotehnikas iegāde
Saimniecības un elektropreces

7
Medikamenti

8

Dezinfekcijas līdzekļi

9

Tehniskā sāls

10
11

Elektroenerģijas piegāde
Kompensējamo medikamentu
iegāde

Pamatojums iepirkuma veikšanai un
kvantitatīvie rādītāji**

Interneta pieslēgums - 7 gab., tālruņa līnijas
- 54 gab.
6 filiāles, 937 klientu vietas. Iegādātie
remontmateriāli un santehnika netiks
izmantoti iepirkumu plānā norādītajos
būvniecības projektos.
Valsts mantas atsavināšanas kārtībā no
Aizsardzības ministrijas esam pārņēmuši
malku un kokmateriālus, kurus
nepieciešamas piegādāt VSAC "Zemgale"
filiālei „Ķīši”. Kopējais apjoms aptuveni 1
600 m3, kopējā bilances vērtība 23 379Ls.
Pēc ERAF noslēgšanas pilnībā ar mēbelēm
jāiekārto filiāle "Īle", kā arī pārējās filiālēs
mēbeles ir novecojušas.
Sakņu griezēji, elektriskā panna,
ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna,
elektriskais vārāmais katls, putotājs, gaļas
maļamā mašīna, veļas mašīnas, veļas
žāvējamās mašīnas, gludināmais rullis,
šujmašīna, siltā ūdens boileris.
6 filiāles, 937 klientu vietas. Personīgās
higiēnas un citas saimniecības un elektro
preces, kuras nav iegādājamas E-iepirkumā.
6 filiāles, 937 klientu vietas. Iepirkumā
ietilpst kompensējamie medikamenti, kā arī
tie medikamenti, kuri nav iekļauti
kompensējamo medikamentu sarakstā,
medicīniskie instrumenti (fonendoskopi,
pincetes, zāļu glāzītes, termometri u.c.)

Elektroenerģijas piegāde VSAC „Zemgale”
vajadzībām.

12
Malka un kurināmais

13

Ēdināšanas pakalpojums filiālē
"Kauguri"

14

Pārtika

15
Degviela

16

Funkcionālā aprīkojuma iegāde
Bioloģisko attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija filiālē „Ziedkalne”

17

Bioloģisko attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija filiālē „Ķīši”

Lifta izbūve filiālē „Iecava”

Jauna ūdensapgādes sistēmas
dziļurbuma izveidošana filiālē
„Ķīši”
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Iebūvējamo mēbeļu izgatavošana
un uzstādīšana

Filiālei "Ziedkane" malka aptuveni 400m3
(gadā izlieto vidēji par 660 m3), filiālei
"Īle" malka aptuveni 400 m3 (gadā izlieto
vidēji par 500 m3), filiālei "Īle" akmeņogles
40 t, filiālei "Ķīši" briketes 50 t (gadā izlieto
vidēji par 55 t).
Lai nodrošinātu filiālē „Kauguri” klientu
ēdināšanu, nepieciešams pirkt pakalpojumu,
jo filiālē uz vietas nevar nodrošināt ēdiena
gatavošanu.
6 filiāles, 937 klientu vietas
10 a/m, 3 traktori, 1 motobloks (palīgraž.), 2
zāles pļāvēji - traktoriņi, 4 trimmeri, 3 zāles
pļaujmašīnas.
Lai uzlabotu klientu aprūpes kvalitāti,
nepieciešams iegādāties funkcionālo
aprīkojumu.
1.Tualetes krēsls. Kopā nepieciešams 20
gab.
2. Pacienta mazgāšanas rati. Kopā
nepieciešams 6 gab.
3. Pacienta pacēlājs. Kopā nepieciešams 6
gab.
4. Funkcionālā gulta. Kopā nepieciešams 6
gab.
Nepieciešams veikt bioloģisko attīrīšanas
iekārtu rekonstrukciju. Attīrīšanas iekārtas
darbojas no 1969.gada. Šobrīd tās atrodas
avārijas stāvoklī, ir fiziski un morāli
novecojušas, kā rezultātā nespēj pilnībā
veikt savas funkcijas.
Nepieciešams veikt bioloģisko attīrīšanas
iekārtu rekonstrukciju. Attīrīšanas iekārtas
darbojas no 1974.gada. Šobrīd tās atrodas
avārijas stāvoklī, ir fiziski un morāli
novecojušas, kā rezultātā nespēj pilnībā
veikt savas funkcijas.
Lai nodrošinātu MK 12.12.2000. not. Nr.431
„Higiēnas prasības sociālās aprūpes
institūcijām” un MK 03.06.2003. not.
Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” ievērošanu, filiālē
nepieciešama lifta izbūve.
Filiālē esošais ūdensapgādes sistēmas
apkalpojošais dziļurbums sakarā ar tā
ģeoloģisko novietojumu un fizisko
nolietojumu nespēj nodrošināt filiāles
ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu.
Pēc ERAF noslēgšanas pilnībā ar mēbelēm
jāiekārto filiāle "Īle", kā arī pārējās filiālēs
mēbeles ir novecojušas.
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Mīkstais inventārs un apavi

Apavi, palagi, veļa, virsdrēbes u.c. 937
klientiem

B daļa – institūcijas administrētie pakalpojumi
Nr
. p.
k.

1
2

Līguma priekšmets

Lietotu biroja tehnikas toneru,
kasetņu atjaunošana un uzpilde
Veļas mazgāšana un ķīmiskā
tīrīšana

Pamatojums iepirkuma veikšanai un
kvantitatīvie rādītāji**

Filiālei "Ziedkalne", "Kauguri" un "Īle".

Projektu vadības pakalpojumi
3

Vieglo automašīnu noma

4

Apdrošināšana

5

Automašīnas iegāde

2 automašīnas filiāļu „Kauguri” un „Ķīši”
funkciju nodrošināšanai.
Ēku, būvju un autotransporta
Lietotas automašīnas (vieglais pasažieru
mikroautobuss) iegāde filiāles „Iecava”
funkciju nodrošināšanai.

C daļa – Eiropas Savienības fondu
projekti
Nr
. p.
k.

1

Līguma priekšmets

Apkures sistēmas nomaiņa VSAC
"Zemgale" filiālē "Iecava" un
""Jelgava"

Pamatojums iepirkuma veikšanai un
kvantitatīvie rādītāji**

Amata vietu struktūrālās izmaiņas 2012.gadā:
uz 31.12.2011.

uz 31.12.2012.

Sadalījums
starp
aprūpes un
atbalsta
Amata vietu personālu, Izmaiņas amatu
skaits
%
vietu sadalījumā

Amata vietu
skaits

Sadalījums
starp aprūpes
un atbalsta
personālu, %

Filiāle "Iecava"

75.3

100

-0.25

75.05

100

Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod.
personāls

42.5

56

0.5

43.00

57

Saimniecības nodaļas personāls

32.8

44

-0.75

32.05

43

Filiāle "Īle"

70.75

100

1.00

71.75

100

Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod.
personāls

39.00

55

4.00

43.00

59

Saimniecības nodaļas personāls

31.75

45

-3.00

28.75

41

Filiāle "Jelgava"

132.25

100

0.75

133.00

100

Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod.
personāls

77.25

58

1.00

78.25

59

Saimniecības nodaļas personāls

55.00

42

-0.25

54.75

41

Filiāle "Ķīši"

77.50

100

-1.00

77.00

100

Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod.
personāls

45.00

58

1.00

46.00

59

Saimniecības nodaļas personāls

32.50

42

-2.00

30.50

41

Filiāle "Ziedkalne"

73.95

100

0.00

73.95

100

Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod.
personāls

42.30

57

-1.50

40.8

55

Saimniecības nodaļas personāls

31.65

43

1.50

33.15

45

Filiāle "Kauguri"

35.50

100

0.00

35.50

100

Soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nod.
personāls

20.50

58

0.00

20.50

58

Saimniecības nodaļas personāls

15.00

42

0.00

15.00

42

2011. gads (uz 31.12.2011.)

43%

2012. gads (uz 31.12.2012.)

42%

57%

58%

Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļas personāls
(266.55 amata v.)

Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļas personāls
(271.55 amata v.)

Saimniecības nodaļas personāls
(198.70 amata v.)

Saimniecības nodaļas personāls
(194.20 amata v.)

Apakšprogrammā 05.03.00 „ Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”
VSAC „Zemgale” 2012.gada 12 mēnešos veiktie pasākumi.
Remontdarbi:
· filiālē „Iecava”
nomainīts linolejs 1.stāva koridorī;
veikts kosmētiskais remonts un grīdas seguma nomaiņa 2 istabiņās ;
tualetes podu un pisuāru remonti;
ūdens krānu remonts;
klientu gultu un matraču remonti;
krēslu remonts un tumbiņu remonti klientu istabās;
korpusa ārdurvju remonts uz ielu, tualešu durvju remonts, garāžas durvju remonts;
traktortehnikas (vagotāja, kultivatora, miglotāja, kartupeļu stādāmās mašīnas) remonts;
siltumnīcu atjaunošana un celtniecība;
attīrīšanas būvju izjaukšana, tīrīšana, salikšana;
cepešpannas remonts virtuvē;
veļas žāvētāja uzstādīšana un remonts veļas mājā;
turpinās remonts 1.dzīvojamā korpusa 2.stāva gaitenī;
turpinās atvadu telpas izveides remonts;
veikts kartupeļu racēja un traktora MTZ 80 remonts;
sakņu pagrabā izbalsināti griesti un sienas, uzstādītas dēļu grīdas un veikts sienu apšuvums, lai uzlabotu ražas
uzglabāšanas apstākļus.
· filiālē „Īle”
nomainītas ārdurvis vecajā korpusā;
veikts logu remonts;
veikts jumta remonts garāžai un noliktavai – nomainīts jumta segums, apšūtas sienas un durvis ar dēlīšiem, uzliktas
notekas;
pārcelta veļas žāvētava no Jaunā korpusa pie rehabilitācijas korpusa;
remontētas klientu istabiņu durvis, skapji un nakts skapīši;
veikti santehnikas darbi, lai nodrošinātu ūdens piegādi klientiem (krānu, maisītāju, sifonu, maiņa un remonts);
elektrodarbi, kas saistīti ar īsslēgumu, kā arī atsevišķu instalācijas posmu nomaiņa Jaunā korpusa vecajā daļā;
nomainīti logi un durvis noliktavai;
veikts dušas telpu remonts korpusā (nomainīts flīzējums sienai, grīdai un dušas paliknis);
veikti veļas mašīnas remonti;
salaboti režģi un starpsienas starp apcirkņiem sakņu pagrabā;
veikti remonti WC un dušas telpā 1.korpusā (ārkārtas situācijas).
· filiālē „Jelgava”
pabeigts remonts 2.stāva ēdamzālē;
iesākts 1 istabiņas remonts vecajā korpusā;
pabeigta un nodota veļas mājas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
pabeigta vēdināšanas kanālu tīrīšana dzīvojamajos korpusos;
pieslēgti 2 veļas žāvētāji veļas mājā ;
demontētas vecās apkures caurules noliktavas ēkā;
izgatavoti futbola vārti klientu sporta spēļu pasākumiem;
izgatavoti dārza soli (12 gab.);
atjaunots grīdas segums sporta laukumam 76 kvadrāmetru platībā;
auduma nomaiņa krēsliem aktu zālē (100 gab.), 8 krēslu remonts;
veikta gaiteņa sienas labošana vecā korpusa 2.stāvā un jaunā korpusa 1.stāvā;

apkures sistēmas remonts un sagatavošana apkures sezonai 2012./2013.gadam;
ūdens rezervuāra mehāniskā tīrīšana un dezinfekcijas veikšana;
tīrīta un salabota kanalizācija virtuves blokā;
nomainīti sildelementi virtuves katlam;
veikts ūdens atdzelžošanas iekārtas remounts.
· filiālē „Ķīši”
pabeigts remonts virtuvē;
veikta iekšējo elektroinstalāciju nomaiņa;
veikts virtuves bloka piebūves jumta seguma remonts;
veikts pirts piebūves kosmētiskais remonts;
izremontēta ambulance;
brīvās pastaigas laukuma inventāra labošana, soliņu atjaunošana;
pabeigts un nodots dzīvojamā korpusa 1.stāva istabiņu un kabinetu remonts;
veikts remonts pirts korpusā (vienā telpā, kuru turpmāk izmantos sociālā darba un sociālās rehabilitācijas darbinieku darba
vajadzībām);
veikts foajē remonts.
· filiālē „Ziedkalne”
veikts kosmētiskais remonts 2 klientu istabiņās;
atjaunots jumts saimnieciskajai ēkai.
atjaunotas notekas saimnieciskajai ēkai;
uzsākts vestibila un savienotājkoridora remonts;
pārbūvētas kāpnes savienotājkoridorā, izbūvēta invalīdratiņu nobrauktuve;
sagatavota malka apkures sezonai;
atjaunoti futbola vārti klientu sporta spēlēm;
iebruģēts celiņš un izbūvēts pakāpiens pie galdniecības ēkas;
apkures sistēmas remonts katlu mājā;
veikti dažādi remontdarbi (labotas mēbeles, durvis, logi, grīdu segumi, elektroiekārtas, elektroinstalācija, u.t.t) un
teritorijas labiekārtošanas - dārzniecības darbi;
turpinās vestibila un koridora remonts, flīzēšanas un apdares darbi;
atjaunota un papildināta sūkņa ēkas siltumizolācija;
izbūvēti jumti virs saimnieciskās ēkas ieejas durvīm;
uzsākta veļas žāvēšanas nojumes konstrukciju izbūve;
veikts remonts savienotājkoridorī - flīzēšanas un apdares darbi.
· filiālē „Kauguri”
veikts kosmētiskais remonts trīs istabiņās un atpūtas telpā;
veikts smēķēšanas vietas kosmētiskais remonts;
nokrāsotas divu avārijas izeju un starpstāvu trepes;
veikts logu, grīdas un durvju remonts;
mēbeļu remonts (drēbju skapji, nakts skapīši, galdi, gultas);
veikts WC un dušas telpu remonts.
Kapitālie izdevumi:
· iestādes darba nodrošināšanai iegādāta datorprogrammas „Horizon” licence un rezerves daļas serverim;
· administrācijas vajadzībām iegādāti 7 datori (viens no tiem – portatīvais), UPS un tīkla komutators;

· filiāles „Iecava” vajadzībām iegādātas 3 veļas mašīnas;
· filiāles „Iecava” vajadzībām iegādāts aukstuma skapis un 2 saldētavas;
· filiāles „Iecava” vajadzībām iegādāti 4 datori un daudzfunkciju printeris;
· filiāles „Iecava” vajadzībām iegādāta elektriskā plīts un kupoltipa trauku mazgājamā mašīna;
· filiāles „Iecava” vajadzībām iegādāti elektroniskie svari;
· filiāles „Iecava” vajadzībām iegādāts augstspiediena mazgātājs;
· filiāles „Iecava” vajadzībām iegādāti ūdens sūkņi;
· filiālei „Iecava” izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums pagraba rekonstrukcijai;
· filiāles „Īle” vajadzībām iegādāts ūdens sūknis;
· filiāles „Īle” vajadzībām iegādāti 2 matrači;
· filiāles „Īle” vajadzībām iegādāti 4 datori, digitālais kopētājs un projektors;
· filiāles „Īle” vajadzībām iegādāta virtuves elektrotehnika (dārzeņu griezējs, el.panna, konvekcijas tvaika krāns, el.plīts un
el.plīts virsma);
· filiāles „Īle” vajadzībām iegādāti sastatņu plaukti un dokumentu skapji;
· filiāles „Īle” vajadzībām veikta nosūces kapes izveidošana un montāža;
· filiālē „Īle” veikta koka pandusu izbūve;
· filiāles „Jelgava” vajadzībām iegādāti 3 datori;
· filiāles „Jelgava” vajadzībām iegādātas 2 veļas mašīnas un vārāmais katls;
· filiālē „Jelgava” uzstādīta ugunsgrēka signalizācijas sistēma, veikta ugunsdrošības vārstu uzstādīšana veļas mājā;
· filiāles „Ķīši” vajadzībām iegādāti 4 datori;
· filiālē „Ķīši” veikts virtuves bloka remonts un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija;
· filiāles „Ķīši” vajadzībām iegādāts cepšanas skapis;
· filiāles „Ķīši” vajadzībām iegādāta šujmašīna;
· filiāles „Ķīši” vajadzībām iegādāts drenāžas sūknis;
· filiāles „Ziedkalne” vajadzībām iegādāti 3 datori;
· filiāles „Ziedkalne” vajadzībām iegādāta virtuves elektrotehnika (gaļas maļamā mašīna, mikseris/putotājs un dārzeņu
griezējs);
· filiāles „Ziedkalne” vajadzībām iegādāts sūknis;

· filiāles „Ziedkalne” vajadzībām iegādātas mēbeles;
· filiāles „Ziedkalne” vajadzībām iegādāta šujmašīna;
· filiāles „Ziedkalne” vajadzībām iegādāta veļas mazgājamā mašīna un žāvētājs;
· filiāles „Kauguri” vajadzībām iegādāts 1 dators;
· filiālē „Kauguri” veikta tehniskā projekta izstrāde ēkas rekonstrukcijas darbiem;
· filiāles „Kauguri” vajadzībām iegādātas mīkstās mēbeles (stūra dīvāns un dīvāns ar 2 krēsliem);
· filiāles „Kauguri” vajadzībām iegādāti medicīniskie svari;
· filiālē „Kauguri” veikta siltummezgla rekonstrukcija;
· filiālēs „Iecava” un „Jelgava” saņemti projektēšanas pakalpojumi, būvuzraudzība ar granulām kurināmu katlumāju
izveidošanai, veikta apkures sistēmas nomaiņa;
· filiālēs „Ķīši” un „Ziedkalne” saņemti projektēšanas pakalpojumi, būvuzraudzība ar granulām kurināmu katlumāju
izveidošanai, veikta apkures sistēmas nomaiņa;
· filiālē „Īle” ēkas rekonstrukcija, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Aktivitātes un pasākumi klientiem:
„Iecava”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Koncerts Zālītes speciālajā internātpamatskolā;
Jubilāru sveikšana (katru mēnesi);
Nodarbības mācību virtuvē ;
Liepājas leļļu teātra izrāde "Pārpilnības rags";
Valentīna dienas koncerts filiālē "Jelgava";
Biedrības „Latvijas Sarkanais krusts” pasākums "Bērnu dienas centra atklāšana";
"Masļeņicas" atzīmēšana;
8.marta apsveikuma kartīšu gatavošana (februāra mēnesī);
Sieviešu dienas pasākums;
Radinieku dienas;
Lieldienu olu krāsošana;
Koncerts pansionātā “Zemgale”;
Talka E.Virzas mājā “Billītes”;
Mini futbola SENI CUP sacensības Murjāņos;
Koncerts Jelgavas cietumā;
Gatavošanās Līgo dienas svinībām;
Sporta spēles Zaķu pļavā “Ciemos pie zaķa”;
Latviešu tautasdziesmu sadziedāšanās “Ar dziesmiņu ciemos eju” starp filiālēm (filiālē “Jelgava”);
Sacensības “Klejojošais kauss” atpūtas kompleksā “Rakši”;
Ekskursija uz Minhauzena muzeju;
Futbola spēles Latvija-Grieķija apmeklējums Skonto stadionā;
Fotoorientēšanās sacensības filiālē “Īle”;
Filmu pēcpusdiena “Kevins pūķu zemē”, “Leģenda par jūras zemi”;
Liepājas leļļu teātra izrādes “Kas krupītim vēderā “ apmeklējums Iecavā;
Atbalsta grupas nodarbība „Mēs paši”, „Cilvēks kā vērtība”;
Ukraiņu cirka apmeklējums Iecavas kultūras namā;
Galda spēļu turnīri;
Ražas svētki kopā ar viesiem no Linkuvas pansionāta;
Tikšanās ar rakstnieci, bijušo Somijas vēstnieci Annu Žīguri;

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Bauskas Tautas teātra izrādes „Kuģītis miglā” apmeklējums Iecavā;
Talka dzejnieka E.Virzas mājā „Billītes”;
Lāčplēša dienas pasākumi;
Galda spēļu dalībnieku apbalvošana un diskotēka;
Latvijas valsts 94.gadadienai veltīts pasākums;
Grupu nodarbības „Klausīšanās”, „Cilvēks kā individualitāte”;
Tikšanās ar aktrisi, rakstnieci un teoloģi Daci Priedi Iecavas bibliotēkā;
Latvijas valsts 94.gadadienai veltīts pasākums un „LADYS SWEET” koncerta apmeklējums Iecavas kultūras
namā;
Leļļu teātra izrāde „Pūces piens”;
Adventes svētbrīžu dievkalpojumi (Evanģēliski Kristīgā draudze „Dzīvības straume”, luterāņu konfesija un katoļu
konfesija;
Koncerts un diskotēka filiālē „Ķīši”;
Labdarības koncerts „Ziemassvētku svētku sajūtā” Iecavas vidusskolā;
Mūzikas skolas koncerta apmeklējums Iecavas kultūras namā;
Piedalīšanās Ziemassvētku labdarības tirdziņā Jelgavas grupu dzīvoklī un koncerts;
Koncerts filiālē „Jelgava”;
Folkloras ansambļa „Trejupe” koncerts;
Koncerts Iecavas autoostā;
Svētku pusdienas un diskotēka;
Senioru deju kopas ”Vēlreiz” koncerts.

„Īle”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Jubilāru sveikšana (katru mēnesi);
Koncerts ,,Īsa pamācība mīlēšanā”;
Koncerts „Dejojam, lai būtu prieks”;
Sacensības galda spēlēs un šautriņa mešanā;
Lieldienu pasākums – atrakcijas, koncerts;
Talka – sakopsim savu apkārtni;
Ekskursija uz Siguldu;
Paraolimpiskā diena Dobelē;
Ekskursija uz LU Botānisko dārzu Rīgā;
Sporta svētki;
Muzeja nakts pasākums;
Pasākums „Dārgumu lādei pa pēdām”;
Vasaras spartakiāde;
Mini futbola SENI CUP sacensības Murjāņos;
Dziedāšanas svētki Siguldā „Aicinājums Tev”;
Bērnu un jauniešu invalīdu sporta svētki Dobelē;
Kantrī mūzikas festivāls Bauskā;
Sporta sacensības;
Sporta spēles Zaķu pļavā “Ciemos pie zaķa”;
Sacensības “Klejojošais kauss” atpūtas kompleksā “Rakši”;
Pasākums “Mēs – riteņkrēslos” Invalīdu sporta klubā „Tukums”;
Pasākums „Dziesma manai paaudzei”;
Kartupeļu talka ar pikniku;
Zinību dienai veltīts pasākums „Klāt septembris”;
Futbola spēles Latvija-Grieķija apmeklējums Skonto stadionā;
Pārgājiens “Aiziet vasariņa” uz Ķestermežu Dobelē;
Fotoorientēšanās sacensības;
Zīmējumu izstāde “Krāsains rudens”;
Starptautiskais veco ļaužu dienai veltīts pasākums “Gadi skrien kā stirnas”;
Skolotāju dienai veltīta pēcpusdiena „Skolēni skolotājiem”;
Bibliotēkas atvēršanas svētki filiālēs „Īle” telpās;
Dobeles Amata mājas apmeklējums;
Pārgājiens „Iepazīšanās ar upi”;

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Mārtiņdienas pasākums „Zeme rīb, Mārtiņš nāk!”;
Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums;
Lielās egles iedegšana;
Filiāles „Jelgava” Ziemassvētkiem veltīts koncerts;
Rudens kompozīciju veidošana un izstāde;
Kustību un atjautību spēles;
Dažādu spēļu dienas: „Ko tu zini par pastu?”; vārdiņspēle „Lidojums”; vārdiņu un ciparu spēle „Dzeguzes ola” un
sporta aktivitāšu dienas;
Diskotēka;
Fotoavīzes „Mēs strādājam”, „Mēs atpūšamies”, „Mēs svētkos” veidošana;
Dievkalpojumu (katoļu un luterāņu) apmeklējumi,
Ziemassvētku pasākums;
Orientēšanās sacensības, 9.kārta;
Spēles ar metamo kauliņu, atjautības spēles, kustības spēles un šaha turnīrs;
Zemgales novada bērnu un jauniešu invalīdu sporta dienas;
HK „Zemgale” spēles apmeklējums Jelgavā;
Taku orientēšanās sacensības „Dobeles kauss 2012”;
Pasākums orientēšanās seriāla sarbiniekiem.

„Jelgava”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Mākslas terapijas nodarbības radošo domu un darbu centrā „Svētelis”;
Nodarbības invalīdu sporta un rehabilitācijas klubā „Cerība”;
Dzimšanas dienu svinības (katru mēnesi);
Valentīndienas koncerts filiālē „Iecava”;
Klientu kristības Katoļu baznīcā;
Ēdienu gatavošanas prasmju apgūšana;
Talka;
Lieldienu uzvedums 1.spec.internātskolā;
Lieldienas (Lieldienu viktorīna);
Koncerts „Jūra un mīlestība” filiālē „Iecava”;
Tikšanās pasākums ar Jelgavas pilsētas Domes vadību;
Kopkoncerts ar filiāli „Iecava”;
Vasaras spartakiāde filiālē „Iecava”;
Mini futbola SENI CUP sacensības Murjāņos;
Ekskursija uz Ložmetējkalnu un rododendrdārzu;
Līgo pasākums filiālē „Iecava”;
Līgo koncerts pansionātā „Zemgale”;
Līgo svētku koncerts filiālē „Ziedkalne”;
Starptautiskās BOCCIO sporta spēles Šauļos;
Smilšu skulptūru festivāla apmeklējums;
Latviešu tautasdziesmu sadziedāšanās “Ar dziesmiņu ciemos eju” starp filiālēm;
Kantrī mūzikas festivāls Bauskā;
Vasaras nometne radošo domu un darbu centrā „Svētelis”;
Vasaras sporta spēles;
Iepirkšanās iemaņu apgūšana;
Bankomāta lietošanas iemaņu apgūšana;
Sporta spēles Zaķu pļavā “Ciemos pie zaķa”;
Atpūta Ragaciema pludmalē;
Sacensības “Klejojošais kauss” atpūtas kompleksā “Rakši”;
Ekskursija uz Antiņciemu, putnu vērošana;
Ekskursija uz Eksotisko dzīvnieku un orhideju izstādi;
Ekskursija uz Valgundes klosteri;
Ekskursija uz „Baskāju taku” Engures pagastā;
Ekskursija uz z/s „Līcīši” Ozolnieku novadā;
Futbola spēles Latvija-Grieķija apmeklējums Skonto stadionā;
Zīmēšanas konkurss (uz asfalta);

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Ekskursija uz Lietuvu kopā ar ISK „Cerība”;
Fotoorientēšanās sacensības filiālē “Īle”;
Pensionāru biedr.pašdarbniec.koncerts;
Dievkalpojumu apmeklējumi;
Ražas svētku pasākums filiālē „Iecava”;
Galda spēļu turnīrs starp filiālēm;
Diskotēkas;
Deju kopas „Sens tik sens” koncerts;
Koncerta „Caur trejdeviņiem gaismas lokiem” apmeklējums Jelgavas kultūras namā;
Koncerta „Mēs sveicam Tevi” apmeklējums Jelgavas kultūras namā;
Koncerta „Dod saules mūžu Latvijai” apmeklējums;
Invalīdu sporta sacensības Rīgā (sadarbībā ar ISK „Cerība”);
Koncerta apmeklējums Jelagavas kultūras namā „Rudens sala danči”;
Sadraudzības sporta spēles ratiņiniekiem Lietuvā;
Deju kopas „Diždancis” koncerts;
Pašdarbnieku Ziemassvētku koncerts filiālē „Īle”;
Ziemassvētku un Jaungada pasākumi.

„Ķīši”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

„Zvaigžņu balle” Invalīdu sporta klubā „Tukums”;
8.marta pasākums;
„Pavasara balle” Invalīdu sporta klubā „Tukums”;
Lieldienu pasākums;
Ekskursija uz Kuldīgu;
Sporta pasākumi Invalīdu sporta kluba “Tukums”biedriem;
NVO pasākums “Solis pretī jums”;
Labestības diena;
Mini futbola SENI CUP sacensības Murjāņos;
Nerātnā Jāņu ielīgošana;
Jubilāru sveikšana (katru mēnesi);
Latviešu tautasdziesmu sadziedāšanās “Ar dziesmiņu ciemos eju” starp filiālēm (filiālē “Jelgava”);
Sporta spēles Zaķu pļavā “Ciemos pie zaķa”;
Sacensības “Klejojošais kauss” atpūtas kompleksā “Rakši”;
„Olimpiskās spēles” kopā ar Invalīdu sporta klubu „Tukums”;
Ekskursija uz Ozolpils a/k;
Futbola spēles Latvija-Grieķija apmeklējums Skonto stadionā;
Fotoorientēšanās sacensības filiālē “Īle”;
Turnīrs “Boccio” ISK “Tukums”;
Sporta aktivitātes;
Zīmēšanas pasākums “Rudens krāsas”;
Galda spēļu turnīrs filiālē “Jelgava”;
LR gadadienai veltīts koncerts;
Rīgas cirka apmeklējums;
Novusa turnīrs ISK „Tukums”;
Ziemassvētku un Jaungada pasākums.

„Ziedkalne”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Viktorīna „Gadalaiki dabā un mūzikā”;
Galda spēļu mači;
Jubilāru sveikšana (katru mēnesi);
Pavasara koncerts un izrāde „Pazudušo meklējot”;
Lieldienu pasākumi;
Pasākums ar uzmanības un atjautības uzdevumiem un spēlēm;
Pavasara sporta diena;
Sporta turnīrs filiālē „Iecava”;

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Mini futbola SENI CUP sacensības Murjāņos;
Līgo svētku svinēšana;
Mini futbola turnīrs SENI CUP Toruņā;
Latviešu tautasdziesmu sadziedāšanās “Ar dziesmiņu ciemos eju” starp filiālēm (filiālē “Jelgava”);
Iepirkšanās iemaņu apgūšana (Jelgava, Kroņauce, Eleja);
Sporta spēles Zaķu pļavā “Ciemos pie zaķa”;
Sacensības “Klejojošais kauss” atpūtas kompleksā “Rakši”;
Pasākums “Mēs – riteņkrēslos” Invalīdu sporta klubā „Tukums”;
Ekskursija uz Tērvetes dabas parku;
Futbola spēles Latvija-Grieķija apmeklējums Skonto stadionā;
Fotoorientēšanās sacensības filiālē “Īle”;
Veco ļaužu diena “Atmiņu virpulī”;
Futbola noslēguma mači – klienti pret darbiniekiem Zaķu pļavā;
Dievkalpojuma apmeklējumi;
Pārgājiens „Pretī atvasarai pa rudens takām”;
Pasaku pēcpusdiena;
Mākslas pēcpusdiena „Daba, mūzika un glezniecība”;
Pasākums „Aizvadot rudeni…”;
Pasākums „Lāčplēša diena”;
Pasākums „Uzmini nu!”;
Koncerts veltīts svētkiem;
Galda spēļu turnīrs „Kurš kuru!”;
Mākslas pēcpusdiena „Mana Latvija!”;
Pasākums „Asini prātu!”;
Dažādi Ziemassvētku pasākumi.

“Kauguri”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jubilāru sveikšana (katru mēnesi);
Lieldienu pasākums;
Līgo svētki;
Ekskursija uz Dobeles novadu - K.Ulmaņa muzejs „Pikšas”, Ceriņu dārzs, Pokaiņu mežs;
Ekskursija uz Babītes rododendru dārzu, Līgatnes dabas parku;
Ekskursija uz Brīvdabas muzeju Berģos;
Ekskursija uz Dabas muzeju Rīgā;
Sporta spēles Zaķu pļavā “Ciemos pie zaķa”;
Sacensības “Klejojošais kauss” atpūtas kompleksā “Rakši”;
Pasākums “Mēs – riteņkrēslos” Invalīdu sporta klubā „Tukums”;
Ekskursija uz Siguldu;
Novusa turnīrs – atlase uz sacensībām;
Pastaiga uz jūru;
Teritorijas uzkopšana Sarkanajā krustā un Bulduru bibliotēkā;
Diskotēka;
Galda spēļu turnīrs filiālē “Jelgava”;
Dievkalpojumu apmeklējumi;
Lāpu gājiens Lāčplēša dienā;
Sacensības novusā;
Svētku concerts Kauguru kultūras namā;
Sacensības gultas klāšanā;
Izstādes apmeklējums Bulduros;
Koncerts Kauguru kultūras namā;
Rotaslietu izgatavošana Sarkanajā krustā;
Adventei veltīts koncerts;
Ekskursija uz Vecrīgu;
Ziemassvētku rotājumu izgatavošana;
Svētku egle Kauguru kultūras namā;
Ziemassvētku pasākums “Ratniekos”.

VSAC „Zemgale” 2012.gadā papildus tika piešķirts finansējums 245 074 latu apmērā šādiem
pasākumiem:
1. Lai uzlabotu klientu aprūpes kvalitāti, veikta klientu aprūpei nepieciešamo funkcionālo
palīglīdzekļu iegāde.
Iegādāts:
 Pacientu mazgāšanas rati filiālēm „Iecava”, „Īle”, „Jelgava”, „Ķīši”, „Ziedkalne”,
„Kauguri”;
 Funkcionālās gultas filiālēm „Iecava”, „Īle”, „Jelgava”, „Ķīši”„ Kauguri”;
 Aprūpes gultas filiālēm „Jelgava”, „Ziedkalne”;
 Elektriskais pacienta pacēlājs filiālēm filiālēm „Iecava”, „Īle”, „Jelgava”, „Ķīši”,
„Ziedkalne”, „Kauguri”;
 Nestuves filiālei „Iecava”;
 Dušas krēsli filiālei „Jelgava”;
 Tualetes krēsli filiālēm „Iecava”, „Īle”, „Jelgava”, „Ķīši”, „Ziedkalne”, „Kauguri”.
2. Lai nodrošinātu VUGD prasības, veikti šādi ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumi:
 Filiālē "Ziedkalne" jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns līdzekli- antipirēnu;
 Filiālē "Jelgava" iekšējās ugunsdzēsības izziņošanas sistēmas remonts;
 Filiālē "Īle" jaunajā korpusā izvietoti evakuācijas plāni ar norādes zīmēm.
3. Lai nodrošinātu vides pieejamību VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava”, piešķirts finansējums
pasažieru lifta izbūvei.
4. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, VSAC „Zemgale” filiālēs „Ķīši” un
„Ziedkalne” veikta bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.
5. Piešķirts papildu finansējums, lai īstenotu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu
Nr. KPFI-12/214 „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē
„Jelgava””.

