5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta
instrukcijai Nr.8

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”
Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā
budžeta) izpildi 2014. gada 12 mēnešos
Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2014. gada 12 mēnešos
1) apakšprogramma 05.03.00. “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”
tūkst. EUR
Pārskata
perioda
izpildes un
Pārskata Pārskata
iepriekšējā
perioda perioda
gada
plāns
izpilde
12 mēnešu
izpildes
izmaiņas

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gada
12 mēnešu
izpilde

1

2

3

4

5=4–2

Resursi izdevumu segšanai

5 830.22

6 010.73

5 984.44

154.22

Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

1 336.45

1 356.82

1 330.53

-5.92

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

4 493.77

4 653.91

4 653.91

Izdevumi – kopā

5 829.99

6 010.73

Atlīdzība

3 715.64

t.sk. atalgojums

2 978.73

x

Finansiālā bilance

Pārskata
perioda
plāna
un
izpildes
starpība

7=4:2x100–
100

8=4:3x100

26.29

2.65

99.56

26.29

-0.44

98.06

160.14

0.00

3.56

100.00

5 984.44

154.45

26.29

2.65

99.56

3 901.92

3 901.92

186.28

0.00

5.01

100.00

3 119.48

3 119.48

140.75

0.00

4.73

100.00

x

x

x

x

x

Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņas (palielinājums
(–) vai samazinājums (+))

6=3–4

Pārskata
perioda
Pārskata
izpildes un perioda
iepriekšējā izpilde pret
gada 12
pārskata
mēnešu
perioda
izpildes
plānu
izmaiņas (procentos)
(procentos)

tūkst. EUR

Iepriekšējā
Finansiālie
gada
rādītāji
12 mēnešu
izpilde

1

2

Pārskata
perioda
izpilde

Pārskata
perioda
izpildes un
iepriekšējā
gada
12 mēnešu
izpildes
izmaiņas

Pārskata
perioda
izpildes un
iepriekšējā
gada 12
mēnešu
izpildes
izmaiņas
(procentos)

3

4=3–2

5=3:2x100–100

Izmaiņu paskaidrojumi

2
Izdevumi –
kopā

5 829.99

5 984.44

154.45

Atlīdzība

3 715.64

3 901.92

186.28

Naudas plūsmu ietekmējuši 2013. gada 29.
janvāra MK Noteikumi par valsts un
pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību, t.i., darbinieku klasifikācijas izmaiņas
ar 2014. gada 1. janvāri, kā arī 2013. gada 15.
novembra rīkojums Nr.71 “Par valsts sociālās
aprūpes centru darbinieku amatu sarakstu un
atalgojuma fondu”.

Preces un
1 717.61
pakalpojumi

1 739.81

22.20

2014. gada 12 mēnešos iegādātas vairāk preces
un pakalpojumi nekā 2013. gada 12 mēnešos.

169.97

-53.79

2014. gada 12 mēnešos pamatlīdzekļi iegādāti
mazākā apjomā nekā 2013. gada 12 mēnešos.

Kapitālie
izdevumi

223.76

VSAC „Zemgale” - 2014.gada 12 mēnešu faktiskais resursu apmērs (05.03.00) 5 984.44
tūkst. EUR, izdevumi veikti (05.03.00) 5 984.44 tūkst. EUR apmērā, faktiskais resursu
atlikums uz pārskata perioda beigām (naudas līdzekļu atlikums kontos) (05.03.00) – 0 EUR.
Pašu ieņēmumu neizpilde 26.29 tūkst. EUR.
2014.gadā papildus piešķirti līdzekļi ārstniecības kabinetu izveidošanai un reģistrēšanai 21 669
EUR apmērā.
Ārstniecības kabineta izveidošanai piešķirtie līdzekļi ir izlietoti 21 037 EUR apmērā un ir
ieguldīti:
- Filiālē “Jelgava” ārstniecības kabineta aprīkojuma iegādei 2 158 EUR apmērā.
Ārstniecības kabinets ir reģistrēts 2014.gada jūlijā.
- Filiālē “Iecava” ārstniecības kabineta izbūvei EUR 4 605 apmērā un aprīkojuma
iegādei EUR 1 344 apmērā. Ārstniecības kabinetu plānots reģistrēt 2015.gada
3.ceturksnī.
- filiālē “Lielbērze” ārstniecības kabineta izbūvei EUR 8 124 apmērā. Ārstniecības
kabinetu plānots reģistrēt 2015.gada 4.ceturksnī.
- filiālē “Ziedkalne” ārstniecības kabineta aprīkojuma iegādei EUR 4 806 apmērā.
Ārstniecības kabinetu plānots reģistrēt 2016.gada 1.ceturksnī.
Neizpilde EUR 632 apmērā saistībā ar to, ka laicīgi netika piegādāts ārstniecības kabineta
aprīkojums (procedūru krēsls) filiālei “Iecava” (piegāde bija plānota 2014.gada decembrī,
saņemts 2015.gada janvārī) un saistībā ar filiāles “Lielbērze” ārstniecības kabineta izbūves
darbu uzsākšanu vēlāk nekā sākotnēji tika plānots (ilgstoša tehniskās specifikācijas izstrāde
iepirkuma procedūrai).
2) apakšprogramma 64.06.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda projektu un
pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007-2013)”
tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji

Pārskata
perioda
Iepriekšējā
izpildes
Pārskata Pārskata
gada
un
perioda perioda
12 mēnešu
iepriekšējā
plāns izpilde
izpilde
gada
12 mēnešu
izpildes

Pārskata
Pārskata
Pārskata perioda
perioda
perioda izpildes un
izpilde pret
plāna iepriekšējā
pārskata
un
gada 12
perioda
izpildes mēnešu
plānu
starpība izpildes
(procentos)
izmaiņas

3
izmaiņas

1

(procentos)

6=3–4

7=4:2x100–
100

8=4:3x100

0.2

0.13

16.52

91.56

1.41

0.2

0.13

16.52

91.56

1.41

0.2

0.13

16.52

91.56

x

x

x

x

2

3

4

5=4–2

Resursi izdevumu segšanai

1.21

1.54

1.41

Valsts budžeta transferti

1.21

1.54

Izdevumi – kopā

1.21

1.54

x

x

Atlīdzība
t.sk. atalgojums
Finansiālā bilance
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas (palielinājums (–) vai
samazinājums (+))

tūkst. EUR

Iepriekšējā
Finansiālie
gada
rādītāji
12 mēnešu
izpilde

Pārskata
perioda
izpilde

Pārskata
perioda
izpildes un
iepriekšējā
gada
12 mēnešu
izpildes
izmaiņas

Pārskata
perioda
izpildes un
iepriekšējā
gada 12
mēnešu
izpildes
izmaiņas
(procentos)

1

2

3

4=3–2

5=3:2x100–100

Izdevumi –
kopā

1.21

1.41

0.2

16.52

Preces un
pakalpojumi

1.21

1.41

0.2

16.52

Izmaiņu paskaidrojumi

2014.gadā papildus piešķirti līdzekļi EUR 1542 apmērā apakšprogrammā 64.06.00 “Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonda projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (20072013)”, lai nodrošinātu laukaugu kultūru, dārzeņu sēklu, minerālmēslu un augu aizsardzības
līdzekļu iegādi, kā arī dārza inventāra atjaunošanu un darba apģērbu iegādi. Līdz 2014.gada
31.decembrim piešķirtie līdzekļi saņemti EUR 1410 apmērā, kas izlietoti sēklu, minerālmēslu
un augu aizsardzības līdzekļu iegādei.
3) programma 96.00.00 “Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana
2015.gadā”
tūkst. EUR

Finansiālie rādītāji

Pārskata
perioda
Iepriekšējā
izpildes
Pārskata Pārskata
gada
un
perioda perioda
12 mēnešu
iepriekšējā
plāns izpilde
izpilde
gada
12 mēnešu
izpildes

Pārskata
Pārskata
Pārskata perioda
perioda
perioda izpildes un
izpilde pret
plāna iepriekšējā
pārskata
un
gada 12
perioda
izpildes mēnešu
plānu
starpība izpildes
(procentos)
izmaiņas

4
izmaiņas

1

(procentos)

6=3–4

7=4:2x100–
100

8=4:3x100

0.71

0

100

100

0.71

0.71

0

100

100

0.71

0.71

0

100

100

x

x

x

x

2

3

4

5=4–2

Resursi izdevumu segšanai

-

0.71

0.71

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

-

0.71

Izdevumi – kopā

-

0.71

x

x

Atlīdzība
t.sk. atalgojums
Finansiālā bilance
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
izmaiņas (palielinājums (–) vai
samazinājums (+))

tūkst. EUR

Iepriekšējā
Finansiālie
gada
rādītāji
12 mēnešu
izpilde

Pārskata
perioda
izpilde

Pārskata
perioda
izpildes un
iepriekšējā
gada
12 mēnešu
izpildes
izmaiņas

Pārskata
perioda
izpildes un
iepriekšējā
gada 12
mēnešu
izpildes
izmaiņas
(procentos)

1

2

3

4=3–2

5=3:2x100–100

Izdevumi –
kopā

-

0.71

0.71

100

Preces un
pakalpojumi

-

0.71

0.71

100

Izmaiņu paskaidrojumi

2014.gadā papildus piešķirti līdzekļi EUR 711 apmērā programmā 96.00.00 “Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” suvenīru “Pūcīte”
izgatavošanai. Papildus piešķirtie līdzekļi izlietoti EUR 711 apmērā materiālu iegādei suvenīru
“Pūcīte” izgatavošanai.
Pārskata periodā veiktās aktivitātes
1) Būtiskākie remontdarbi:
Filiālē „Iecava”
Veikts sanitārtehnisko mezglu remonts (EUR 11216), veselības punkta izbūve (EUR 4605),
lifta remonts (EUR 699), signalizācijas sistēmas remonts (EUR 658), apkures sistēmas remonts
(EUR 3590) un uzlabošanas darbi (EUR 2115).
Pašu spēkiem veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, 1.dzīvojamā korpusa klientu ēdināšanas
telpas kosmētiskais remonts, virtuves telpā nomainītas flīzes, mācību korpusā izveidots jauns

5
mācību kabinets, arhīva telpas izveide, pagraba grīdas nomaiņa (aptuvenās remontmateriālu
izmaksas EUR 3176).
Filiālē „Lielbērze”
Veikts apsardzes signalizācijas sistēmas montāža (EUR 616), veikta logu nomaiņa (EUR
6078), kāpņu remonts (EUR 4743), uzsākta veselības punkta izbūve (EUR 8124).
Pašu spēkiem veikts ūdens apgādes sistēmas remonts, apkures sistēmas remonts, I korpusa
dzīvojamās telpas Nr.65 kosmētiskais remonts, no administrācijas ēkas līdz garāžām ierakts un
pieslēgts elektrības kabelis, bēniņu apstrāde ar ugunsdrošo antipirēnu, izremontēta noliktavas
daļa (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 7335).
Filiālē „Jelgava”
Veikts lifta remonts (EUR 2727), apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas montāža
(EUR 417), ūdens atdzelžošanas iekārtas remonts (EUR 2817), SCADA (procesu automatizētā
kontrole, uzskaite un vizualizācija) un elektriskās piesaistes izbūve sūkņu mājā (EUR 28314),
apkures sistēmas uzlabošanas darbi (EUR 2115).
Pašu spēkiem veikts dzīvojamās telpas Nr.242 kosmētiskais remonts, dzīvojamās telpas Nr.246
remonts, jaunā korpusa 2.stāva sanitāro telpu grīdas flīžu labošana, pārtikas pagraba sienas un
griestu balināšana, siltuma mezgla remonts (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 5665).
Filiālē „Ķīši”
Uzsākts sanitāro telpu remonts (EUR EUR 24595).
Pašu spēkiem veikti iekšējā ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi, grīdu seguma – linoleja
remonts klientu istabās 2. un 3.stāvā, administratīvās ēkas lietus ūdens noteku
sakārtošanas/atjaunošanas darbi, apkures sistēmas revīzija (aptuvenās remontmateriālu
izmaksas EUR 5518).
Filiālē „Ziedkalne”
Pabeigts I korpusa vestibila remonts (EUR 46076), uzstādītas margas pie veļas mājas un
korpusiem (EUR 664).
Pašu spēkiem veikts II korpusa medicīnas personāla darba telpas un dzīvojamās telpas Nr.5
kosmētiskais remonts, veikta sporta laukuma labiekārtošana, izbūvētas kāpnes pie veļas mājas,
āra pagraba ieejas un jumta rekonstrukcijas darbi, karogu mastu izbūve (aptuvenās
remontmateriālu izmaksas EUR 1375).
Filiālē „Kauguri”
Uzstādīta elektriskā durvju slēdzeņu sistēma (EUR 374).
Pašu spēkiem veikts dušas telpu remonts, sanitārtehnikas mezglu remontdarbi, mēbeļu
remontdarbi, durvju slēdzeņu nomaiņa, grīdas remontdarbi, kosmētiskais remonts 1. un 2.stāva
gaitenī, kāpņu telpā, zāļu noliktavā, sociālo aprūpētāju istabā (aptuvenās remontmateriālu
izmaksas EUR 2719).

2) Kapitālie izdevumi:
Filiālē “Iecava”:
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 12305.88 (gāzes apkures katls,
medicīniskie svari);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 1174.25 (cirkulācijas sūknis,
šujmašīna fotokamera);
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-

datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 3143.56
(termoprinteris, termoprese, printeris);
pārējie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 471.88 (kušetes);
kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 18843.84 (pansionāta ēkas
daļas vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde, ēkas daļas
vienkāršotā renovācija, signalizācijas sistēmas kapitālais remonts, apkures sistēmas
uzlabošanas darbi).

Filiālē “Lielbērze”:
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 2224.38 (darba galds, sastatnes, trauku
žāvētājs virtuvē);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 19198.46 (veļas mazgājamās
mašīnas, iebūvējamie sienas skapji);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 2705.56 (datori);
- pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (EKK 5240) par EUR 2623.19
(PVN maksājums par žoga izbūvi);
- kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 6077.85 (logu nomaiņa).
Filiālē “Jelgava”:
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 29684.61 (SCADA un elektriskās
piesaistes izbūve sūkņu mājā, apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas
montāža, laboratorijas pakalpojumi dentālajai rentgeniekārtai un zobārstniecības
iekārtai, valsts nodeva par licenci darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 847.00 (mēbeles);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 2041.84 (datori,
lāzerdrukas iekārta);
- kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 2115.08 (apkures sistēmas
uzlabošanas darbi).
Filiālē “Ķīši”:
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 1134.33 (ledusskapis, boileris);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 899.60 (dators,
printeris);
- pārējie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 239.04 (nojume);
- kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 24594.55 (sanitāro telpu
remonts).
Filiālē “Ziedkalne”:
- nedzīvojamās ēkas (EKK 5212) par EUR 250.43 (tehniskā projekta izstrāde veļas
nojumei);
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 14964.40 (videonovērošanas sistēma,
medicīniskie svari);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 5431.68 (veļas mazgājamās mašīnas,
iebūvējamie skapji);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 258.50 (printeris);
- pārējie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 4251.25 (izmeklēšanas kušete, mobilo
ratiņkrēslu pacēlājs);
- kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 711.43 (bioloģisko
attīrīšanas iekārtu būvniecības būvuzraudzības darbi).
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Filiālē “Kauguri”:
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 373.89 (elektriskā slēdzene).
Administrācijā:
- datorprogrammas (EKK 5121) par EUR 2723.07 (Horizon licence, ēdināšanas uzskaites
vadības sistēmas pilnveidošana);
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 1947.48 (apsardzes un ugunsdzēsības
signalizācijas sistēmas montāža);
- transportlīdzekļi (EKK 5231) par EUR 6249.70 (automašīnas finanšu noma);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 532.40 (darba galds);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 409.73 (servertehnikas
nepārtrauktās barošanas bloks);
- kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 1164.14 (PVN maksājums
par vienkāršoto rekonstrukciju).
3) Pasākumi klientiem:
Filiāle „Iecava”
1. Integrācijas mākslas reģionālais festivāls „Nāc līdzās! Zemgale’’.
2. Muzikālā pēcpusdiena.
3. Festivāls - dziedāšanas konkurss, Lietuva, Linkuva.
4. Olu krāsošana.
5. Lieldienu ieskandināšana.
6. Pilsrundāles skolas teātra studija „Savējie” - Teātra izrāde „Kā izdēt olu”.
7. Zālītes speciālās internātpamatskolas atvērto durvju diena.
8. Lielā talka.
9. Kino pilsētiņas „Cinevilla” apmeklējums.
10. Viesu diena.
11. Dievkalpojums.
12. Sadraudzības spēles Ķīšos.
13. FIA Eiropas čempionāts autokrosā, sporta kompleksā Mūsa.
14. Seni Cup 2014.
15. Saulgriežu ieskaņas koncerts.
16. Makšķerēšanas sacensības Lietuvā.
17. Kurzemes kristīgo jauniešu dienas Saldū.
18. Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāles apmeklējums.
19. Ekskursija pa Valmieras novadu.
20. Tērvetes dabas parka apmeklējums.
21. Mini zoo “Vildēni” apmeklējums.
22. Vasaras novusa sacensības.
23. Kapu svētki Sila kapos.
24. Labdarības lielkoncerts "Uzcel savu baznīcu!".
25. "Country Bauska" 2014 festivāls.
26. Muzikālā pēcpusdiena.
27. Sadraudzības spēles Boccia.
28. Klientu dzimšanas dienu atzīmēšana.
29. Brauciens uz jūru.
30. Pārgājiens pa Iecavas takām.
31. Vasaras zaļumballe/ Novusa sacensību apbalvošana.
32. Seržānu audžuģimenes koncerts.
33. Vieglatlētikas festivāls.
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34. Mazā ekskursija uz Bausku.
35. Klienta bēres.
36. Ekskursija uz Tukumu - Apšuciemu.
37. Kino rīts.
38. Sadraudzības sacensības, foto orientēšanās MEKLĒ "Īlē"- 2014.
39. Galda spēles ar viesiem no VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži".
40. Klientu sapulces.
41. "Sestā Jūdze" koncerts Iecavas kultūras namā.
42. Muzikālā pēcpusdiena "Saldie 80".
43. Hokejs - Dinamo spēle Arēnā Rīga.
44. Mazā ekskursija uz Siguldu.
45. Radošā pēcpusdiena.
46. Galda spēļu turnīrs VSAC „Zemgale” filiālē „Jelgava”.
47. Tikšanās ar Neredzīgo biedrības pārstāvi ar suni-pavadoni.
48. Ražas balle, Grupas "Klibs Taurenis" koncerts/balle.
49. Izglītojošās pēcpusdienas.
50. Lapu grābšana Iecavas parkā.
51. Muzikālās pēcpusdienas.
52. Dziesmu festivāls "No visas sirds".
53. Rudenīgs cirka uznāciens Pilsrundāles vidusskolā
54. Klientu dzimšanas dienu atzīmēšana.
55. Mārtiņdienas pasākums.
56. Lāčplēša dienas pasākums Iecavā.
57. Sacensības Lietuvā Linkuvas pansionātā klientiem ar kustību traucējumiem.
58. Radošās dienas.
59. Popiela.
60. Uzstāšanās ar popielu filiālē VSAC „Zemgale” filiālē „Ķīši”.
61. Labdarības koncerts „Ziemassvētku sajūta”.
62. Radošā diena ”Ziemassvētku gaidās”.
63. Iecavas mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
64. Folkloras kopas „Tarkšķi” koncerts.
65. Ansamblis uzstāšanās sociālās aprūpes centrā Ķekavā.
66. Iecavas vidusskolas Jauniešu padomes priekšnesumi.
67. Pilsrundāles vidusskolas skolēnu koncerts – izrāde.
68. Dievkalpojums.
69. Ziemassvētku pasākums.
70. Vecgada balle.
Filiāles „Jelgava” Pusceļa māja
1. Dzimšanas dienu svinības.
2. Mākslas terapija “Lieldienu apsveikuma kartiņas”.
3. Klientu un darbinieku kopsapulce.
4. Olu krāsošana.
5. Lieldienu svinības.
6. Svētku gājiens Jelgavas pilsēta.
7. Čakstes pieminekļa apmeklējums Jelgavā.
8. Vakanču gadatirgus apmeklējums Jelgavā.
9. Klientu un darbinieku kopsapulce.
10. Pārgājiens “Pretī pavasarim”.
11. Dzimšanas dienu svinības.
12. Spēļu diena.
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13. Jubilāru sveikšana.
14. Klientu un darbinieku kopsapulce.
15. Ielīgošana.
16. Līgo vakars.
17. Valgundes klostera apmeklējums.
18. Pārgājiens - Nāk rudens apgleznot Latviju.
19. Jaunlaulāto sveikšana svinīgais pasākums.
20. Klientu un darbinieku kopsapulces.
21. Galda spēles.
22. Jubilāra sveikšana.
23. Spēle – mīklu mīnēšana.
24. LR proklamēšanas diena.
25. Ziemassvētku pasākums.
26. Jauna gada svinības.
27. Sagaidot Jauno gadu.
Filiāle „Jelgava”
1. Dienas centra „Sadraudzība” koncerts.
2. Diskotēkas.
3. Katoļu draudzes dievkalpojumi.
4. Konkurss - festivāls „Kur augstas kļavas” (Lietuva, Linkuva).
5. Vasarsvētku draudzes dievkalpojumi.
6. Jubilāru dzimšanas dienu svinības (katru mēnesi).
7. Luterāņu draudzes dievkalpojumi.
8. Lieldienu radošā darbnīca, izstāde.
9. Garīgās mūzikas pēcpusdiena.
10. Lieldienas mūsmājās, lustes un uzvedums „Dinozaura ola”.
11. Pareizticīgo draudzes dievkalpojums.
12. Vasarsvētku draudzes dievkalpojums.
13. Sporta diena.
14. Veselības diena Tukumā.
15. BOCCIO sacensības komandām.
16. Sadarbībā ar ISK „Cerība” ekskursija uz Tērvetes dabas parku.
17. Krievu kultūras dienu noslēguma koncerts k/n.
18. Līgo diena mūsmājās, Putnu opera „Zvirbulis un pūcīte”.
19. Ansambļa „Ilūzija” koncerts.
20. Brauciens uz Nīderlandes karaliskās armijas orķestra „Fanfare Krops Nationale
Rezerve” koncertu Jelgavā.
21. Sv.Annas un Simenona pareizticīgo baznīcas apmeklējums.
22. Tematiskā nodarbība „Vai Tu to zini?”, Tēma: Rīgas un Berlīnes zooloģiskie dārzi.
23. Starptautiskā festivāla „Bauska country” apmeklējums.
24. „Putnu opera” klientu koncerts.
25. Brauciens uz jūru.
26. Muzikālā pēcpusdiena „Dīvaina vasara”.
27. Sporta sacensības „Klejojošais kauss 2014 Dundagā”.
28. Ekskursija pa Jelgavu – Smilšu skulptūras, Ģ.Eliasa muzejs, Promenāde.
29. Tematiskā pēcpusdiena „Vai Tu to zini?” Tēma: Smilšu skulptūras.
30. Ekskursija pa Jelgavu.
31. Zīmēšanas konkurss „Uzzīmē gadalaiku”.
32. Ekskursija uz strausu audzētavu „Mazzariņi”.
33. Muzikālā pēcpusdiena.
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34. Ukraiņu biedrības ansambļa „Džerelo” koncerts.
35. Brauciens uz Mini futbola turnīru Vilces pag.
36. Brauciens uz vieglatlētikas festivālu „Mēs – riteņkrēslos Tukumā 2014”.
37. Ekskursija uz Valdekas pili un 92.zemessardzes bataljona 23 gadu jubilejas pasākums
Hercoga Jēkaba laukumā Jelgavā.
38. Dziesmu karuselis.
39. Sadraudzības sacensības, foto orientēšanās „Meklē „Īlē”.
40. Viesu dienas.
41. Veco ļaužu dienai veltīts koncerts. Krievu biedrības ansamblis „Slavjanočka”;
42. Diskotēkas;
43. Rīgas sv.Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāles „Valgundes klosteris”
apmeklējums;
44. Katoļu draudzes svētā mise;
45. Galda spēļu turnīrs mūsmājās;
46. Galda spēļu turnīrs starp filiālēm;
47. Vasarsvētku draudzes dievkalpojumi;
48. Lielplatones sieviešu ansambļa „Mežābele” un Dzirnieku sieviešu ansambļa „Varavīksne”
koncerts;
49. Oktobra mēneša jubilāru dzimšanas dienu svinības;
50. Katoļu draudzes dievkalpojumi;
51. Diskotēkas;
52. Vasarsvētku draudzes dievkalpojums;
53. Sporta diena;
54. Sadarbībā ar ISRK „Cerība” invalīdu sacensības Rīgā;
55. Latvijas dzimšanas dienas svētku koncerts;
56. Deju kopas „Sens tik sens” koncerts;
57. Novembra mēneša jubilāru dzimšanas dienu svinības;
58. Dramatiskā pulciņa viesizrāde VSAC „Vidzeme” filiālē „Allaži”;
59. Invalīdu dienai veltīta sporta diena;
60. Ukraiņu biedrības ansambļa „Džerelo” 10 gadu jubilejas pasākums;
61. Sadraudzības galda spēļu turnīrs kopā ar VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži” klientiem;
62. Deju kopas „Diždancis” koncerts;
63. Jelgavas pensionāru biedrības deju kopas „Saulgriezes” un ansambļa „Dziedātprieks”
koncerts;
64. Decembra mēneša jubilāru dzimšanas dienu svinības;
65. Koncerts „Ziemassvētku dziesma”;
66. Ziemassvētku uzvedums „Atnākšanu gaidot”;
67. Ziemassvētki aktīvistiem;
68. Muzikālā pēcpusdiena;
69. Sadraudzības pasākums filiālē „Lielbērze”;
70. Jaunā gada balle.
Filiāle “Ķīši”
1. Ziemas pārgājiens pa mežu ar desiņu cepšanu.
2. Jaunsātu bibliotēkas izbraukums.
3. Superloto spēle.
4. Dievkalpojums filiālē.
5. Lieldienu pasākums kopā ar IDC “Saime”.
6. Lielā talka – teritorijas sakopšana un zupas vārīšana uz ugunskura.
7. Jubilāru balles.
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8. Sports filiālē “Baldone”.
9. Piederīgo dienas pasākums.
10. Jaunsātu bibliotēkas izbraukumi.
11. ,,Solis pretim Jums” pasākums Tukuma k/n kopā ar NVO.
12. Zāļu tējas lasīšanas pasākumi ar tējas vārīšanu.
13. Sporta sacensības Ķeizarmežā.
14. Starpinstitucionālā sporta – veselības diena.
15. Klientu piedalīšanās Eiroparlamenta vēlēšanās.
16. Eiropas autokross Mūsas trasē, Bauskā.
17. Seni Cup Staicelē.
18. Klientu ekskursija pa Jelgavas pilsētu.
19. Klientu ekskursija pa Vecrīgu.
20. Klientu ekskursija pa Jaunpili.
21. Klientu ekskursija pa Ķemeriem.
22. Klientu ekskursija pa Kuldīgu.
23. Dievkalpojumi.
24. Jāņu ielīgošana kopā ar Irlavas vidusskolas skolēnu deju kolektīvu.
25. Galda spēļu turnīri.
26. Bauskas kantrī mūzikas festivāls.
27. Sporta diena.
28. Koncerts „Putnu opera” filiālē „Jelgava”.
29. Pārgājiens – zāļu tēju lasīšana.
30. Boccio turnīrs VSAC „Zemgale” filiālēm.
31. ,,Klejojošais kauss” filiālē „Dundaga”.
32. Seminārs – pārgājiens pēc organizācijas „Saule” materiāliem.
33. Pārgājiens „Pa meža takām”.
34. Festivāls Tukuma Lauktehnikas stadionā “Mēs - ratiņkrēslos ”Tukuma ielās”” .
35. Tukuma ISK atvērto durvju diena.
36. Klientu ekskursija pa Dienvidkurzemi.
37. Pārgājieni – dabas materiālu vākšana.
38. Dzejas dienu pasākums – ballīte.
39. Klientu ekskursija – Durbes pils, Apšuciema jūrmala.
40. Plenērs kopā ar IDC „Saime”.
41. Hokeja spēles apmeklējums arēnā „Rīga”.
42. Tīrības diena.
43. Zemgales novada rudens sporta diena Dobelē;
44. Pārgājiens pretim rudenim;
45. Sapulce par ugunsdrošību;
46. Rudens krāsu prieks – zīmēšanas pasākums;
47. Galda spēļu turnīrs filiālē ,,Jelgava”;
48. ,,Veselības diena” kopā ar IDC ,,Saime” Milzkalnes ,,Sveikuļos”;
49. Dziesmu pasākums ,,Mana mīļākā dziesma”;
50. ISK Tukums 20 gadu balle Tukuma k/n;
51. Tematiskā ekskursija pa Tukuma pilsētu;
52. Diskotēka – atpūtas pēcpusdiena;
53. Dziesmu festivāls ,,No visas sirds” filiālē Jelgava;
54. Tradīciju pēcpusdiena;
55. Jaunsātu bibliotēkas izbraukums;
56. Muzikālā pēcpusdiena;
57. Miķeļdiena kopā ar IDC ,,Saime”;
58. Filiāle ,,Iecava” popiela;
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59. Egles rotāšana kopā ar IDC ,,Saime” Tukumā, Katrīnas laukumā;
60. Ziemassvētku pasākums filiālē ,,Jelgava”;
61. Jaungada karnevāls;
Filiāle ‘Ziedkalne”
1. Fizisko aktivitāšu pēcpusdiena „Jautrās stafetes”.
2. Talkas diena.
3. Tematiskais pasākums „Darbs – mūsu maize”.
4. Brauciens uz Tērvetes dabas parku.
5. Pārgājiens „Pretī pavasarim”.
6. Talkas diena „Sakopsim savu apkārtni”.
7. Sadraudzības sporta spēles „ Ķīšos”.
8. SENI CUP mini futbols Staicelē.
9. Nepieradināto tērpu modes skate.
10. Sporta aktivitāšu pēcpusdiena “Mēs varam!”.
11. Koncerts “Vasaras ieskaņās”.
12. Ārstniecisko augu atpazīšana un zāļu tēju vākšana.
13. Līgo svētku ieskaņu koncerts.
14. Līgo pasākums „Skroderdienas Silmačos” Vilces parkā.
15. Diskotēka „Līgo, Jānīt!”.
16. ”Seny cup” futbola čempionāts.
17. Radošās aktivitātes dabā „Ejam meklēt!”.
18. Dzimšanas sienu svinības (katru mēnesi).
19. Rotaļu un mīklas pēcpusdiena.
20. Tautas dziesmu pēcpusdiena.
21. Muzikālā pēcpusdiena „Mana dziesma dabā”.
22. Ekskursija uz Zooloģisko dārzu.
23. Futbola turnīrs.
24. Tematiskā pēcpusdiena „Skaitļu pasaule”.
25. Ekskursija uz Vecumniekiem.
26. Volejbola mačs klienti pret darbiniekiem.
27. Dekupāžas veidošana no dabas materiāliem.
28. Latviešu valodas pēcpusdiena „Draugos ar vārdiņu”.
29. Foto orientēšanās „Meklē „Īlē””.
30. Dievkalpojuma apmeklējumi.
31. Iepirkšanās prasmju apguve.
32. Jubileju svinēšanas pasākumi.
33. Futbola mačs klienti pret darbiniekiem.
34. Jelgavas mākslas muzeja apmeklējums.
35. Koncertturneja “Dāliju liesmās”.
36. Pārgājiens “Krāsainās lapas”.
37. Radošā pēcpusdiena “Krāsaino plaukstu stāsts”.
38. Ražas izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”.
39. Radošā pēcpusdiena “Zīmējam rudeni”.
40. Koncerts Vilces tautas namā un tikšanās ar Gido Kokaru.
41. Koncerts “Tāda ir dzīve”.
42. Rokdarbnieku konkurss “Ko Tu proti?”.
43. Dziesmu festivāls “No visas sirds”.
44. Pasākums „Būsim ar dziesmu”.
45. Mārtiņdienas jampadracis.
46. Puzuru veidošana.
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47. Koncerts Vilces tautas namā – Latvijas gadadienai.
48. Pasākums veltīts Latvijas Dzimšanas dienai.
49. Viktorīna „Mana Latvija”.
50. Adventes vainagu veidošana.
51. Novusa un tenisa turnīrs.
52. Domino spēļu turnīrs.
53. Koncerts “Ziemassvētku rotā”.
54. Ziemassvētku tematiskā pēcpusdiena „Klusi, klusi pārslas krīt”.
55. Vecgada koncerts „Zvaigžņotā debess”.
56. Jaungada jeb gadumijas karnevāls „Džungļu dejas”.
57. Diskotēkas.
Filiāle „Lielbērze”
1. Jubilāru sveikšana (katru mēnesi).
2. Aktivitātes sporta zālē (3x nedēļā).
3. Dievkalpojums Gardenē ( svētdienās - katru mēnesi).
4. Aktivitātes bibliotēkā.
5. Joku pasākums “1.aprīļa pilieni”.
6. Lielā talka.
7. Lieldienu pasākums Dobeles bērnu un jauniešu biedrībā “Laimiņa’’.
8. Lieldienu pasākums “Oliņ, boliņ”.
9. Dobeles mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
10. Tukuma kultūras namā “Pavasara balle’’ pasākums.
11. Pavasara dambretes turnīrs.
12. Pavasara šaha turnīrs.
13. Katoļu mācītāja dievkalpojumi.
14. Nūjošana 1 x nedēļā.
15. Sacensības šautriņu mešanā.
16. Jubilejas lielkoncerts Tērvetē.
17. Ķiršu ziedēšanas svētki Dobelē.
18. Ekskursija uz “Ceriņu dārzu”.
19. Sadraudzības sporta spēles VSAC “Zemgale” filiāle “Īle”.
20. Tukuma kultūras namā festivāls “Solis ceļā pie Jums”.
21. Starptautiskas vasaras sporta sacensības Zarasajā, Lietuvā.
22. Dobeles kultūras namā, Edvīna Jansona muzikāls uzvedums,, Pie tevis Dobele”.
23. 7. Dziedāšanas svētki Siguldā.
24. Pareizticīgo mācītāju dievkalpojums.
25. Lieldienu izstādes sakārtošana.
26. Dzijas ārdīšana, attīrīšana, šķirošana.
27. Talka -,,Pagalma sakopšana”.
28. Dekoru veidošana.
29. Sporta aktivitātes dabā.
30. Telpu noformēšana Lieldienām un Līgo svētkiem.
31. Latviešu tautas dziesmu konkurss.
32. Muzikālā uzdevuma iestudēšana.
33. Ritmu spēles.
34. Mūzikas instrumentu spēle.
35. Mūzikas rotaļas un dejas.
36. Dobeles amatu mājas apmeklējums katru mēnesi.
37. Aktivitātes - tematiskie pasākumi bibliotēkā katru mēnesi.
38. Pārgājiens iepazīstam Auru pagasta teritoriju.
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39. „Country” koncerts Bauskā.
40. Sadraudzības spēles Boccio filiālē “Ķīši”
41. Koncerts “Putnu opera”
42. Kāzas klientiem.
43. Viesu dienas pasākums.
44. Sporta sacensības “Klejojošais kauss Dundagā”
45. Vieglatlētikas festivāls Tukumā.
46. Sporta diena.
47. Ekskursija uz dzīvnieku patversmi “Ulubele”.
48. Ekskursija uz Šlokenbekas muižu un Kalnciema pludmali.
49. Ekskursija uz Svētās trīsvienības baznīcas torni Jelgavā un dzīvnieku patversmi
“Ulubele”.
50. Ekskursija uz Svētās trīsvienības baznīcas torni Jelgavā un briežu barotava Valgundē Kalnciema pludmale.
51. Ekskursija: Kartavkalni - Jaunpils pils - Kalnciema pludmale.
52. Starptautisks mini futbola turnīrs „Seni Cup” Staicelē.
53. Sporta spēles – sacensības šautriņu mešana.
54. Foto orientēšanās sacensības “Meklē Īlē – 2014”.
55. Talka – teritorijas sakopšana-pikniks.
56. Kartiņu, glezniņu izšūšana.
57. Apsveikumu kartiņu gatavošana.
58. Gleznu un plakātu veidošana.
59. Priekšautu, salvešu šūšana, galdautu izšūšana.
60. Suvenīra „Pūces” izgatavošana.
61. Talka „Pagalma sakopšana”.
62. Dekoru veidošana.
63. Telpu noformēšana.
64. Kompozīciju veidošana.
65. Latviešu tautas dziesmas.
66. Muzikālā uzveduma iestudēšana.
67. Ritmu spēles.
68. Mūzikas instrumentu spēle, rotaļas un dejas.
69. Prāta spēles.
70. Grupas nodarbības izzini sevi visiem klientiem.
71. Dobeles dienas centra “Saime’’ koncerts.
72. Sporta svētki Dobeles hallē bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
73. Pārgājiens “Zelta rudens’’ uz Ķestermežu Dobelē.
74. Galda spēļu turnīrs VSAC “Zemgale’’ filiāle “Jelgava”.
75. Rudens dambretes turnīrs.
76. Dziesmu festivāls “No visas sirds” Jelgavā.
77. Mārtiņdienas pasākums.
78. Pārgājiens - nūjošana Auru pagasta teritorijā.
79. Rīgas Leļļu teātra izrāde “Upe”
80. Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts “Man Latvija sirdī”.
81. ,,Rūķu darbnīcas’’ – gatavošanās Ziemassvētku pasākumam.
82. Ansambļa “Zelta ābele’’ koncerts no Kaķeniekiem.
83. Ziemassvētku pasākums.
84. Dobeles un jauniešu invalīdu biedrības “Laimiņa’’ koncerts Dobelē.
85. Sadraudzības pasākums “MEŽA PRINCESE’’ sadarbībā ar Dobeles grupu dzīvokļa un
VSAC “Zemgale’’ filiālēm.
86. Apsveikuma kartītes, gleznu un plakātu veidošana.
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87. Zīmēšana, līmēšana, zīmējumu krāsošana.
88. Adventa vainagu izgatavošana.
89. Apsveikumu kartiņu gatavošana.
90. Individuālais darbs, dziesmu vārdu apgūšana.
Filiālē “Kauguri”
1. Jūrmalas pareizticīgo Baznīcas apmeklējums.
2. Pavasara koncerts Kauguru kultūras namā.
3. "Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotās pavasara putnu dienās" Pasākumi Ķemeru
Nacionālajā parkā Ķemeros pie Meža mājas: koncerts, putnu būru gatavošana,
pārgājiens uz Slokas ezeru un putnu vērošana ar ornitologu.
4. Lieldienu sagaidīšana Kauguru kultūras namā.
5. Jūrmalas teātra rotaļu uzvedums “Brīnumzeme” Mellužu estrādē.
6. Latvijas “Lielā Talka” Jūrmalas pašvaldības teritorija.
7. Talka ar mākslas terapeitiem “Mīlestības mājā” Rīgā, ekskursijas pa Vecrīgu.
8. Ceļotāju dienas pasākums: ekskursija uz “Meža māju” Ķemeros, izzinošā ekskursija pa
Ķemeriem.
9. Ceļotāju dienas pasākums: Brauciens ar organizēto autobusu pa dabas aizsardzības
apskates objektiem Jūrmalā un Engures novadā.
10. Ceļotāju dienas pasākums Engures novadā: Pikniks brīvā dabā.
11. Ceļotāju dienas pasākums Smārdes pagasta “Valguma pasaule” - foto orientēšanās,
vingrošana. Izjādes ar zirgiem Smārdes pagastā.
12. Mātes dienai veltītais koncerts Kauguru kultūras namā.
13. Mākslas dienas Jūrmalā, Bulduros “Aušana, raksti un prasmes” tikšanās ar māksliniecēm
A.Lēvicu, Z.Zaulu.
14. Jomas ielas svētki.
15. “VSAC “Zemgale” sadraudzības sporta spēles Ķīšos.
16. Ekskursija uz Ceriņdārzu Dobelē.
17. Veselības nedēļas Jūrmalā – ārstnieciskās minerālūdens kurss sanatorijā „Belarusija”.
18. Sadraudzības pasākums Rīgā ar mākslas terapeitiem no “Mīlestības mājas”, ekskursija
pa Rīgu.
19. Veselības nedēļas Jaunķemeros – atvērto durvju diena „Nāc un iepazīsti”.
20. Veselības nedēļas Jūrmalā SPA Jūrmala – pilates nodarbības.
21. Veselības nedēļas Jūrmalā: sacensības senioriem Kauguru Dienas centrā.
22. Lekcija „Cukura diabēts” – ko par to zinām Latvijas Sarkanajā Krustā.
23. Izstādes apmeklējums „Tekstilmozaīka” Kauguru kultūras namā.
24. Vasaras saulgriežu ielīgošana pie Kauguru kultūras nama.
25. Izstādes apmeklējums „Taizemes dienas” Mākslas darbinieku namā Bulduros.
26. Jomas ielas pilsētas svētki.
27. Rožu svētki Tukumā.
28. Sikspārņu nakts meža mājā, Ķemeros.
29. Zvejnieksvētki Lapmežciemā, Engures novads.
30. Fotoizstāde “Bauska - vimbu pilsēta”, Lapmežciemā, Engures novads.
31. Gleznu izstāde “Dvēseļu atspulgs jūrā”, Lapmežciemā, Engures novads.
32. Lapmežciema muzeja apmeklējums ar gidi, Lapmežciemā, Engures novads.
33. Ekskursija un talka teritorijas sakopšanas darbi “Mīlestības mājā”, Rīga.
34. Teātra izrāde „Gandrīz opera”, Jelgava.
35. “ARTISSIMO-CINEMA – muzikālo filmu mini festivāls 2014”. Filma “Mūzikas
skaņas” Jūrmalas pilsētas muzejā.
36. Jūrmalas pilsētas muzejs „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture 18.–20. gadsimtā”.
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37. Izstāde „Mode kūrortā” - apģērbu un aksesuāru mode kūrortos no 19. gadsimta beigām
līdz 20.gs. 90.gadiem Jūrmalas pilsētas muzejā.
38. Lielupes vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestāžu “Saulīte” un “Pūcīte” mazo
mākslinieku izstāde “Rotaļas ar jūru”, Jūrmalas pilsētas muzejā.
39. “Artissimo - Cinema muzikālo filmu mini festivāls 2014” Filma “Orķestra mēģinājums”,
Jūrmalas pilsētas muzejā.
40. Gadskārtējās sporta sacensības “Klejojošais kauss 2014” VSAC “Kurzeme” filiālē
“Dundaga”.
41. Ekskursija uz Roju.
42. Kauguru bibliotēkā “Kāzu valsis”. Latviešu tautas kāzu tradīcijas, atgadījumi no
pieredzējušas vedējmātes pūra.
43. Izstāde “Sarkanais stūrītis” Mākslinieku namā, Jūrmalas, Bulduros.
44. Festivāla ARTISSIMO - CINEMA mūzikas filma “Visi pasaules rīti”, Jūrmalas pilsētas
muzejā.
45. Valda Buša 90 gadu jubilejas izstāde, Jūrmalas pilsētas muzejā.
46. Foto izstāde “SUMMERTIME”, Jūrmalas pilsētas muzejā.
47. Siena talka Ķemeru Nacionālajā parkā ar folkloras kopu - sadziedāšanos un
sadancošanos.
48. Ekskursija pa Ķemeru Nacionālo parku, Jūrmala, Engures novads.
49. Madaras Gulbis izstādes “Meditācija” apmeklēšana, Jūrmalas Bulduri.
50. Mini futbola sacensības VSAC „Zemgale” filiālē „Ziedkalnē”.
51. Ekskursija uz Latvijas Dzelzceļa muzeju.
52. Izstāde “Eiropas leļļu festivāls” Rīga.
53. Ekskursija uz Botānisko dārzu, Rīga.
54. “Laikmetu liecinieki” mazās ģildes dārzā tekstgrupas “Orbīta” autoru darbu lasījumi,
Rīga.
55. Laikmetīgās mākslas centra rīkotais festivāls “Survival kit 6.utopiskā pilsēta” Riharda
Vāgnera zālē. Performatīvās skaņas un telpas veidojums no Latvijas, Igaunijas, ASV,
Vācijas, Spānijas, Lielbritānijas. Rīga.
56. Starptautiskā izstāde “Daba Jūgendstilā” Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Veidojusi kataloniešu
mākslas zinātniece Teresa Sala, Rīga.
57. Dailes teātrī Nela Belufas ģeopolitiska lomu spēle audiovizuālajā instalācijā “Pasaules
kundzība”, Rīga.
58. Veto Magazine kultūrbārā “Vieta” kopā ar “Comedy Latvia” jokdariem Čipsi, Dullo,
Briedi interaktīvā instalācija ”Smiekli, dejas un Šekspīrs”, Rīga.
59. Vidzemes tirgū pilsētas dārzkopībai veltīta projekta ekspozīcijas “Brīvības dārzs”, Rīga.
60. Spīķeru centrālajā laukumā mākslinieka Edvīna van der Heides miglas un skaņas
performance, Rīga.
61. Laikmetīgās mākslas centrā dažādas izstādes ar Ģirta Korpa audio-vizuālo instalāciju,
Rīga.
62. Spīķeru kvartālā performances ar ikdienišķiem priekšmetiem “Sadzīves kosmoss”, Rīga.
63. Mūkusalas Mākslas salona izstāde “Latvieši. Mīti un konteksti”. Arņa Balčus
personālizstāde “Uzvaras parks” un savu ideju iesēšana un audzēšana, Rīga.
64. Psihiskās veselības dienas ietvaros mūzikas terapija NRC “Vaivari”, Rīga.
65. Ekskursija uz Rīgu.
66. Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde.
67. Dzejas dienas ietvaros, tikšanās ar Andri Kiviču - dzeja un mūzika, Jūrmala.
68. “Dzejas labirints bērniem” izstāde, Kauguru kultūras namā.
69. Vācu kino ietvaros, filmas “Amerikāņu draugs” un “Parīze, Teksasa”, Jūrmalas Kultūras
centrā.
70. Foto orientēšanās sacensības VSAC „Zemgale” filiālē “Īlē”.
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71. V.Lapčenoka koncerts.
72. Eiropas putnu vērošanas diena Meža mājā.
73. Majoru Bazārs.
74. Galda spēļu turnīrs Jelgavā.
75. Projekts „Pieslēdzies Latvija” datorkursi senioriem.
76. Garīgās veselības diena Vaivaros.
77. Tematisks pasākums Meža mājā „Kad beigas ir tikai sākums”.
78. Ekskursija uz Dobeles sveču fabriku (2 grupas).
79. Lāčplēša dienas lāpu gājiens.
80. Filma „Caur adatu”.
81. „Gatavojamies ziemai” adventes vainagu gatavošana Meža mājā.
82. Izstāde „Latviešu sapnis 15”
83. Ziemassvētku egles iedegšana Horna dārzā.
84. „Rotaļlietu simfonija”.
85. Filiāles eglīte „Ziemassvētku jampadracis.”
86. Gleznotājas I.Kalvānes izstādes „Voy-age” apmeklējums
87. Ziemassvētku koncerts Kauguru kultūras namā.
88. Ķekatnieku uzvedums Slokas slimnīcā.
Informācija par finanšu vadības uzlabošanas pasākumu veikšanu:
 stingrāk kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu, pievēršot lielāku uzmanību to
programmu analīzei, kurās pastāv asignējumu neapgūšanas problēmas;
 veikt izmaiņas finansēšanas plānos;
 precizēt izdevumu tāmi.

Direktors

L.Janeka, 25709646
15.01.2015

I.Leišavnieks

