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

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”
Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā
budžeta) izpildi 2015. gada 12 mēnešos
Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2015. gada 12 mēnešos
1) Apakšprogramma 05.03.00. “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”
tūkst. EUR
Pārskata
Pārskata
perioda
Pārskata
perioda
Pārskata izpildes un perioda
izpildes un
Pārskata Pārskata
perioda iepriekšējā izpilde pret
iepriekšējā
perioda perioda
plāna un gada 12
pārskata
gada
plāns
izpilde
izpildes mēnešu
perioda
12 mēnešu
starpība izpildes
plānu
izpildes
izmaiņas (procentos)
izmaiņas
(procentos)

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gada
12 mēnešu
izpilde

1

2

3

4

Resursi izdevumu segšanai

5984.44

6059.90

5917.02

Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

1330.53

1366.82

1223.94

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

4653.91

4693.08

4693.08

Izdevumi – kopā

5984.44

6059.90

Atlīdzība

3901.92

t.sk. atalgojums

3119.48

x

Finansiālā bilance

6=3–4

7=4:2x100–
100

8=4:3x100

-67.42

142.88

-1.13

97.64

-106.59

142.88

-8.01

89.55

39.17

0.00

0.84

100.00

5917.02

-67.42

142.88

-1.13

97.64

3859.72

3859.72

-42.20

0.00

-1.48

100.00

3079.94

3079.94

-39.54

0.00

-1.27

100.00

x

x

x

x

x

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

5=4–2

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 –

5984.44

5917.02

67.42

-1.13

Izmaiņu paskaidrojumi

2
kopā
Atlīdzība

3901.92

3859.72

-42.20

-1.08

Naudas plūsmas samazinājums salīdzinot ar
2014.gadu saistībā ar filiāles “Kauguri”
darbības izbeigšanu (samazinājās darbinieku
skaits).

Preces un
pakalpojumi

1739.81

1669.59

-70.22

-4.04

2015. gada 12 mēnešos iegādātas mazāk preces
un pakalpojumi nekā 2014. gada 12 mēnešos
saistībā ar filiāles “Kauguri” darbības
izbeigšanu (samazinājās klientu skaits).

Kapitālie
izdevumi

169.97

223.26

53.29

31.35

2015. gadā piešķirti papildus līdzekļi
kapitālajiem izdevumiem (filiāle “Ziedkalne”
ugunsdrošās durvis un avārijas kāpnes, filiāle
“Lielbērze” žoga izbūve un ūdens un
kanalizācijas tīklu darbības sakārtošanas
projekta izstrāde, keramikas krāšņu iegāde,
klientu mācību virtuves mēbeļu iegāde).

VSAC „Zemgale” - 2015.gada 12 mēnešu faktiskais resursu apmērs (05.03.00) 5 917.02
tūkst. EUR, izdevumi veikti (05.03.00) 5 917.02 EUR apmērā, faktiskais resursu atlikums uz
pārskata perioda beigām (naudas līdzekļu atlikums kontos) (05.03.00) – 0.00 EUR.
Pašu ieņēmumu neizpilde 142.87 tūkst. EUR.
2015.gadā papildus piešķirti līdzekļi ārstniecības kabinetu izveidošanai un reģistrēšanai EUR
21 669 apmērā.
Ārstniecības kabineta izveidošanai piešķirtie līdzekļi 2015.gada 12 mēnešos ir izlietoti
EUR 21 669 apmērā un ir ieguldīti:
- filiālē “Iecava” ārstniecības kabineta aprīkojuma iegādei EUR 296 apmērā.
Ārstniecības kabinetu plānots reģistrēt 2015.gada 4.ceturksnī.
- filiālē “Lielbērze” pabeigts ārstniecības kabineta remonts EUR 6 811 apmērā,
iegādāts ārstniecības kabineta aprīkojums EUR 890 apmērā, iegādātas žalūzijas
ārstniecības kabinetam EUR 117 apmērā, iegādāti materiāli ārstniecības kabineta
tualetes remontam EUR 1665 apmērā, daļēji segta kondicioniera iegāde
ārstniecības kabinetam EUR 1763 apmērā. Ārstniecības kabinetu plānots reģistrēt
2016.gada 3.ceturksnī;
- filiālē “Ķīši” pabeigta ārstniecības kabineta remonta 1.kārta (zāļu glabāšanas
telpa, medmāsas kabinets) EUR 10 127 apmērā. Ārstniecības kabinetu plānots
reģistrēt 2016.gada 4.ceturksnī.
2015.gadā saskaņā ar Finanšu ministrijas 24.11.2015. rīkojumu Nr.469 “Par apropriācijas
pārdali” VSAC “Zemgale” piešķirts papildus finansējums EUR 104 284 apmērā. Papildus
piešķirtais finansējums izlietots EUR 104 284 apmērā un ir ieguldīts:
- filiāles “Ziedkalne” metāla ārdurvju ar piekļūšanas sistēmu iegādei un montāžai
EUR 21 744 apmērā;
- filiāles “Ziedkalne” avārijas kāpņu iegādei un montāžai EUR 12 158 apmērā;
- filiāles “Lielbērze” paneļu žoga un vārtu izbūvei EUR 12 788 apmērā;
- filiāles “Lielbērze” avansa maksājumam par ūdens un kanalizācijas tīklu darbības
sakārtošanas projekta izstrādi EUR 11040 apmērā;
- filiāles “Jelgava” higiēnas telpu remontam 1.stāvā EUR 22 626 apmērā;
- filiāles “Iecava” keramikas krāsns iegādei klientu nodarbībām EUR 2 206 apmērā;
- filiāles “Iecava” sešu applūdušo klientu istabu remontam 2.stāvā EUR 12 515
apmērā;
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-

filiāles “Ķīši” keramikas krāsns iegādei klientu nodarbībām EUR 1 770 apmērā;
filiāles “Ķīši” klientu mācību virtuves remontam EUR 5 949 apmērā;
filiāles “Ķīši” klientu mācību virtuves iebūvēto mēbeļu iegādei un uzstādīšanai
EUR 1488 apmērā.

2) Apakšprogramma 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde”
tūkst. EUR
Pārskata
perioda
Pārskata
izpildes un
Pārskata Pārskata
perioda
iepriekšējā
perioda perioda
plāna un
gada
plāns
izpilde
izpildes
12 mēnešu
starpība
izpildes
izmaiņas

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gada
12 mēnešu
izpilde

1

2

3

4

5=4–2

Resursi izdevumu segšanai

0.00

91.86

90.89

Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

0.00

0.00

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem

0.00

Izdevumi – kopā

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

6=3–4

7=4:2x100–
100

8=4:3x100

90.89

0.97

100.00

98.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91.86

90.89

90.89

0.97

100.00

98.94

0.00

91.86

90.89

90.89

0.97

100.00

98.94

Atlīdzība

0.00

91.86

90.89

90.89

0.97

100.00

98.94

t.sk. atalgojums

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

x

x

x

x

x

x

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

0.00

90.89

90.89

100.00

Atlīdzība

0.00

90.89

90.89

100.00

Preces un
pakalpojumi

0.00

0.00

0.00

0.00

Kapitālie
izdevumi

0.00

0.00

0.00

0.00

Izmaiņu paskaidrojumi

Naudas plūsmas palielinājums salīdzinot ar
2014.gadu saistībā ar to, ka 2015.gadā ir
piešķirts finansējums veselības apdrošināšana
polisēm.
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VSAC „Zemgale” - 2015.gada 12 mēnešu faktiskais resursu apmērs (97.02.00) 91.86
tūkst. EUR, izdevumi veikti (97.02.00) 90.89 EUR apmērā, faktiskais resursu atlikums uz
pārskata perioda beigām (naudas līdzekļu atlikums kontos) (97.02.00) – 0.97 tūkst. EUR.
3) Apakšprogramma 64.07.00 “Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
projektu un pasākumu īstenošana”
tūkst. EUR
Pārskata
Pārskata
perioda
Pārskata
perioda
Pārskata izpildes un perioda
izpildes un
Pārskata Pārskata
perioda iepriekšējā izpilde pret
iepriekšējā
perioda perioda
plāna un gada 12
pārskata
gada
plāns
izpilde
izpildes mēnešu
perioda
12 mēnešu
starpība izpildes
plānu
izpildes
izmaiņas (procentos)
izmaiņas
(procentos)

Finansiālie rādītāji

Iepriekšējā
gada
12 mēnešu
izpilde

1

2

3

4

5=4–2

Resursi izdevumu segšanai

1.41

0.54

0.54

Valsts budžeta transferti

1.41

0.54

Izdevumi – kopā

1.41

x

6=3–4

7=4:2x100–
100

8=4:3x100

-0.87

0.00

-61.70

100

0.54

-0.87

0.00

-61.70

100

0.54

0.54

-0.87

0.00

-61.70

100

x

x

x

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

1.41

0.54

-0.87

-61.70

Preces un
pakalpojumi

1.41

0.54

-0.87

-61.70

Izmaiņu paskaidrojumi

Samazinājums saistībā
līdzekļu samazinājumu.

ar

LAD

piešķirto

VSAC „Zemgale” - 2015.gada 12 mēnešu faktiskais resursu apmērs (64.07.00) 0.54
tūkst. EUR, izdevumi veikti (64.07.00) 0.54 EUR apmērā, faktiskais resursu atlikums uz
pārskata perioda beigām (naudas līdzekļu atlikums kontos) (64.07.00) – 0.00 EUR.
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Pārskata periodā veiktās aktivitātes
1) Būtiskākie remontdarbi:
Filiālē “Iecava”
Veikts applūdušo klientu istabiņu remonts (6 istabiņas) – EUR 12 515, tvaika nosūcēja
uzstādīšana (EUR 212).
Pašu spēkiem veikti frizētavas telpas remontdarbi, arhīva telpas remontdarbi, kanalizācijas
izbūve galdniecībā, pavasara labiekārtošanas darbi, darbinieku atpūtas telpas, dušas un
garderobes telpu izveide, klientu ēdamzāles kosmētiskais remonts, klientu ēdienu sadales un
trauku mazgāšanas telpas remonts, uzsākts psihologa kabineta remonts, uzstādītas žalūzijas
zālē, izveidota atpūtas un dušas telpa darbiniekiem, 2.korpusa klientu istabiņu remonts,
izbūvēts ūdensvads 2.dzīvojamā korpusa dušas telpai (aptuvenās remontmateriālu izmaksas
EUR 12 944).
Filiālē “Lielbērze”
Pabeigts ārstniecības kabineta remonts (EUR 6 810), nomainīti logi (EUR 6 022), veikta žoga
un vārtu izbūve (EUR 12 292), koka gultu remonts un apdare (EUR 2 892).
Pašu spēkiem veikts 1.korpusa 66.telpas remonts, administrācijas korpusa 17.telpas remonts,
koridora betonēšana un flīzēšana, tualetes remonts, veikts klientu virtuves remonts, ūdens
pievada izveide veļas mājā, klientu un radinieku atpūtas telpas remonts, uzbetonēta
nobrauktuve klientiem ar ratiņkrēslu pie 1.korpusa sētas ieejas, veikts remonts 1.korpusa 2
stāva tualetēs, noflīzēta siena sakņu noliktavā, ventilācijas vadu tīrīšana 1.korpusā, medicīnas
punkta tualetes remonts (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 9 385).
Filiālē “Jelgava”
Veikts klientu tualešu un vannas istabu remonts (EUR 23 917), vestibila remonts (EUR 3443),
apkures iekārtu dūmvada remonts (EUR 1415), granulu apkures iekārtas remonts (EUR 280),
ūdens sūkņa remonts (EUR 245), vārāmā katla remonts (EUR 320), veļas gludināmā ruļļa
remonts (EUR 418), ugunsdrošības signalizācijas siltuma detektoru maiņa (EUR 210),
pasažieru lifta remonti (EUR 1080), ledusskapja remonts (EUR 530), nozāģēti bīstamie koki
(EUR 345), dziļurbuma sūkņu demontāža (EUR 666), ledusskapju remonts (EUR 601).
Pašu spēkiem veikta gaiteņa sienu krāsošana, griestu un sienu remontdarbi aprūpētāju telpā,
lietus ūdens noteku remonts, frizētavas remonts, pakāpienu krāsošana, klientu istabu remonts,
žalūziju uzstādīšana darbinieku telpās, veļas mājas vēdināšanas sistēmas remonts, siltummezgla
remonts, santehnikas sistēmas remonts, uzsākts “Baltās istabas” remonts, notekcauruļu
montāža, nojumes remonts, klientu istabas (Nr.228) remonts, dziļurbuma sūkņu nomaiņa
(aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 12 019).
Filiālē “Ķīši”
Veikts sanitāro telpu remonts (EUR 44 200), ārstniecības kabineta remonta 1.kārta (EUR
10 127), klientu mācību virtuves remonts (EUR 5 949) ūdens boilera nomaiņa (EUR 790),
veļas mašīnu remonti (EUR 395), kanalizācijas sistēmas skalošana (EUR 465), ūdens
attīrīšanas iekārtu apkope (EUR 141), dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšana (EUR 320),
ūdens sūkņa un apkures cirkulācijas sūkņa remonts (EUR 544).
Pašu spēkiem veikta veco metāla cauruļu nomaiņa katlu mājā, jumta un ūdens apgādes sistēmas
remonts pirts ēkā, kāpņu laukumu un brīdinājuma krāsojumu atjaunošana, stalažu plauktu
montāža un uzstādīšana veļas mazgāšanas telpās, galdu un soliņu uzstādīšana, klientu
mazgāšanās telpu aprīkošana, siltumnīcas plēves seguma atjaunošana, žoga montāža, nojumes
montāža un krāsošana, klientu nodarbību telpas remonts, grīdas seguma demontāža klientu pirts
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gaitenī, kāpņu telpas sienas atjaunošana, līmeņu maiņu brīdinājuma krāsojuma izveide virtuves
blokā (aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 6 184).
Filiālē “Ziedkalne”
Veikti ugunsdrošības piekļūšanas sistēmas un avārijas izejas modernizācijas darbi (EUR 33
902), elektrisko plīšu remonts (EUR 738), pārtikas vārāmo katlu remonts (EUR 225),
spiedtvertņu vadības bloku remonts un dezinfekcija (EUR 351), izmešu mērīšana apkures katlā
(EUR 201), dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšana (EUR 164).
Pašu spēkiem veikts katlu mājas vārtu remonts, virtuves bloka sakņu telpas griestu un daļējs
sienu kosmētiskais remonts, II korpusa 3.stāva balkona grīdas remonts (flīzēšana), II korpusa
jumta remonts, saimniecības ēkas notekcauruļu remonts, II korpusa 3.stāva WC telpas izlietņu
virsmu remonts, pieguļošās parka teritorijas un dārza labiekārtošanas darbi, ierīkota klientu
peldētava pie Svētes upes, izgatavoti un uzstādīti 47 soli, veikti bruģēšanas darbi nojumē
(aptuvenās remontmateriālu izmaksas EUR 3 871).
2) Kapitālie izdevumi:
Filiālē “Iecava”:
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 296.21 (procedūru krēsls ārstniecības
kabinetam);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 980.10 (veļas mazgājamā mašīna,
pārtikas saldētava);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 982.52 (portatīvais
dators);
- pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 2099.35 (krāsns
keramikas apdedzināšanai);
- kapitālais remonts un rekonstrukcija (EKK 5250) par EUR 35 141.26 (jumta seguma
nomaiņu).
Filiālē “Jelgava”:
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 2 564.01 (datori - 2
gb., termoprese);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 3 680.18 (krūmgriezis, dārzeņu
smalcinātājs, klientu aprūpes ratiņi, konteineri);
- pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi (EKK 5269) par EUR 16.00 (dekoratīvie
pīlādži);
- kapitālais remonts un rekonstrukcija (EKK 5250) par EUR 4 447.13 (vienkāršotās
atjaunošanas projekta izstrāde, lifta ārsienas siltināšanas projekta izstrāde, kapitālais
remonts).
Filiālē “Ķīši”:
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 5 188.35 (boileris, veļas mašīna,
mikseris, aukstuma skapis, iebūvējamās virtuves mēbeles);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 1 427.80 (termoprese);
- pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (EKK 5240) par EUR 822.77
(žoga uzstādīšana);
- kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 54 883.59 (sanitāro telpu
remonts, fasāžu vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrāde un saules kolektoru
uzstādīšanas tehniskā shēma).
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Filiālē “Lielbērze”:
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 3 378.41 (printeris,
datori – 3 gb., termoprese);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 9 508.21 (kondicionieris veselības
punktam, trauku mazgājamā mašīna, veļas mašīna, veļas žāvētājs, gaļas maļamā
mašīna, izlietne ar galdu virtuvei);
- pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 591.69 (funkcionālā
gulta);
- kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 29 850.46 (logu nomaiņa,
žoga un vārtu izbūve, žoga topogrāfiskā plāna un izpildmērījumu plāna izstrāde un
saskaņošana, avanss par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību, dūmu detektora
uzstādīšana).
Filiālē “Ziedkalne”:
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 519.09 (bezeļļas kompresors);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 5 047.24 (ūdens sildītājs, veļas
mazgājamā mašīna, veļas žāvētājs, nestuves, instrumentu galds, iebūvētā plīts virsma,
iebūvētā cepeškrāsns);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 5 602.81 (datori,
termoprese, kopētājs);
- pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi (EKK 5239) par EUR 3 849.25
(funkcionālā gulta, aktīvais matracis, nojume);
- pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība (EKK 5240) par EUR 896.00
(bruģa seguma izbūve);
- kapitālais remonts un rekonstrukcijas (EKK 5250) par EUR 33 901.90 (ugunsdrošības
piekļūšanas sistēmas un avārijas izejas modernizācijas darbi).
Filiālē “Kauguri”:
- tehnoloģiskās iekārtas (EKK 5220) par EUR 4720.84 (apsardzes signalizācijas sistēmas
un videonovērošanas sistēmas ierīkošana).
Administrācijā:
- datorprogrammas (EKK 5121) par EUR 412.37 (sistēmas FIBU papildinājumi);
- transportlīdzekļi (EKK 5231) par EUR 7385.98 (automašīnas finanšu noma);
- saimniecības pamatlīdzekļi (EKK 5232) par EUR 1513.70 (kondicionieris serveru
telpai, lāzera tālmērs);
- datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika (EKK 5238) par EUR 1701.02 (portatīvais
dators, projektors).
3) Pasākumi klientiem:
Filiāle “Iecava”
1. Labdarības koncertprogramma “Solis tuvāk brīnumiem”;
2. Tikšanās ar suņu terapeiti un “KENVENTAKI” suņu audzētavas vadītāju Ramonu
Kārkliņu un samojediem;
3. Dievkalpojumi;
4. Klientu dzimšanas dienu svinības;
5. Izglītojoša stunda “Solis tuvāk mīlestībai”;
6. Valentīndienas pasākums;
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7. Muzikālās pēcpusdienas;
8. Izglītojoša stunda “ Draudzības veidošana”;
9. Izglītojoša stunda “Rūpes, cieņa”;
10. Pasākums ”Pavasaris”;
11. Pavasara galda spēļu turnīrs;
12. Joku diena;
13. Lieldienu pasākums;
14. Sadancis Iecavā;
15. Sadraudzības pasākums;
16. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas koncerts;
17. Džimbas skola – iepazīšanās;
18. Dziesmu pēcpusdiena - karaoke;
19. Klientu kopsapulces;
20. Viesu diena;
21. Džimbas skola - pasakas;
22. Džimbas skola - saskarsme;
23. Pasaku dienas;
24. Galda spēļu turnīri;
25. 18. Starptautiskās vasaras sporta spēles;
26. Līgo balle;
27. Makšķerēšanas sacensības 2015;
28. Kino pēcpusdiena;
29. Zīmēšanas plenērs;
30. Tautas dziesmu pēcpusdiena;
31. Pārgājiens „Iepazīstam dzīvniekus - zirgus”;
32. Pārgājiens – „Iecava rudens gaidās”;
33. Ulda Šteinberga jubilejas koncerts Iecavas estrādē;
34. Katoļu baznīcas svinīgais dievkalpojums Iecavas katoļu baznīcā;
35. Pārgājiens – „Krāsas mežā”;
36. Zāļu tēju lasīšana, sagatavošana ziemas krājumiem;
37. Pārgājiens „Pretī rudenim”;
38. Grupas nodarbība „Mana istabas kārtība”;
39. Joku diena filiālē „Jelgava”;
40. „Klejojošais kauss” filiālē „Ziedkalne”;
41. Brīvprātīgais darbs biedrībā „Dzīvnieku patversme Mežavairogi”;
42. Grupu nodarbības „Saskarsme”;
43. Ekskursija- „Jūras”, Vecumnieku novads;
44. Lielā gada ekskursija – Minhauzena muzejs un „Rakši”;
45. Atjautības pēcpusdiena;
46. Starptautiskā veco ļaužu diena. Labestības dienas pasākums;
47. Ekskursija uz Vecumnieku novadu;
48. Sporta spēles filiālē „Jelgava”;
49. Sporta diena sadarbībā ar NVO „Jaunatne smaidam”;
50. Sadziedāšanās pasākums „Tiksimies rudenī” filiālē „Lielbērze”;
51. Ražas svētku pasākums;
52. Lāčplēša dienas pasākums;
53. Latvijas Republikas proklomēšanas dienas pasākums;
54. Labdarības koncerts „Ziemassvētku sajūtas”;
55. Priekšnesumu gatavošanas Ziemassvētku pasākumam;
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56. Galda spēļu diena filiālē „Ropaži”;
57. Ziemassvētku koncerts;
58. Rūķu darbnīcas;
59. E.Dārziņa skolas audzēkņu Ziemassvētku labdarības koncerts;
60. Ziemassvētku pasākums. Izrāde „Kāzas Ziemassvētkos”.
Filiālē “Lielbērze”
1. Jubilāru sveikšana (katru mēnesi);
2. Aktivitātes sporta zālē;
3. Nodarbība (vingrošana) īpaši uzraugāmiem klientiem (1 x nedēļā - katru mēnesi);
4. Nodarbības (vingrošana) senioriem (1 x nedēļā - katru mēnesi);
5. Nodarbība (vingrošana) mazkustīgiem klientiem;
6. Dievkalpojums Gardenē (svētdienās - katru mēnesi);
7. Dobeles amatu mājas apmeklējums - katru mēnesi;
8. Aktivitātes bibliotēkā - katru mēnesi;
9. Aktivitātes dabā - pastaigas;
10. Aktivitātes palīdzības grupai;
11. “Zvaigžņu dienai veltīts pasākums”;
12. Eglītes rotāšana mežā “Meža princese”;
13. Luterāņu mācītāja Svētbrīdis;
14. Pareizticīgo mācītāja Dievkalpojums;
15. Klientu kāzas;
16. Valentīndienai veltīts pasākums Sirsniņdiena - 2015;
17. Sveču dienas pēcpusdiena;
18. Pasākums veltīts klientam J.Grunturim – paliec sveika “Lielbērze”;
19. Galda spēles;
20. Koncerta apmeklējums Tērvetes kultūras namā;
21. Dobeles sporta hallē – Deju kolektīvu lielkoncerts “Ceļā uz gaismu” apmeklējums
22. Pavasara dambretes turnīrs;
23. Dobeles Novadpētniecības muzeja apmeklējums;
24. Diskotēkas;
25. Sacensības “Kurš-kuram” Sieviešu dienai veltīts pasākums;
26. Ekskursija uz dzīvnieku patversmi “Ulubele”;
27. Šūšanas darbi, apģērba labošana;
28. Kartiņu, glezniņu izgatavošana;
29. Dekoru veidošana;
30. Adīšana, tamborēšana;
31. Apsveikuma kartītes, gleznu un plakātu veidošana;
32. Rokdarbi;
33. Zīmēšana, līmēšana, zīmējumu krāsošana;
34. Suvenīra “Pūces” izgatavošana
35. Dekoru veidošana;
36. Sporta aktivitātes dabā;
37. Telpu noformēšana;
38. Kompozīciju veidošana;
39. Sveču liešana;
40. Latviešu tautas dziesmas;
41. Muzikālā uzdevuma iestudēšana;
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42. Ritmu spēles;
43. Mūzikas instrumentu spēle;
44. Mūzikas rotaļas un dejas;
45. Individuālais darbs, dziesmu vārdu apgūšana;
46. Galda spēles, cirks, dambrete, domino un citu spēļu spēlēšana.
47. Dobeles amatu mājas apmeklējums aprīlī;
48. Pasākums VSAC “Zemgale” filiāle “Iecava” “Sadancis Iecavā 2015”;
49. Lieldienu pasākums;
50. Pasākums VSAC “Zemgale” filiālēm “Joku stunda Lielbērzē - aprīļa pilienu”;
51. Sacensības - Šautriņu mešanā starp filiāles “Lielbērze” klientiem;
52. Sacensības – Orientēšanās starp filiāles “Lielbērze” klientiem;
53. Ekskursija uz VSAC “Zemgale” filiāli “Ķīši”;
54. Spodrības nedēļa;
55. Lielā talka;
56. Vasarsvētku draudzes koncerts no Rīgas;
57. Ekskursiju uz Dobeles ceriņu dārzu;
58. Viesu diena un Līgo pasākums;
59. Aktivitātes dārzā;
60. Senioru grupas aktivitātes;
61. Aktivitātes palīdzības grupai - Ritmu instrumentu spēles, Kustību elementi mūzikas
pavadībā;
62. Dziesmu vārdu apgūšana.
63. Starptautiskais Country mūzikas festivāls Bauskā;
64. Ekskursija Lielbērze – Jaunpils – Tukums – Lielbērze;
65. Sadraudzības sporta spēles “Ķīšos”;
66. Braucieni uz Kauguriem – pludmali;
67. Joku dziesmas festivāls Jelgavā;
68. Ekskursija uz Bauskas motormuzeju;
69. Pikniki brīvā dabā, Dārza svētki, Ražas novākšanas svētki;
70. Kartupeļu pankūku pēcpusdienas;
71. Teritorijas sakopšanas pasākumi;
72. Mākslas plenērs “Rudens saule” Durbes pilī;
73. Invalīdu biedrības “Laimiņa’’ Sporta svētku pasākums pie Dobeles sporta halles;
74. Galda spēles, cirks, dambrete, domino un citu spēļu spēlēšana;
75. Kompozīciju veidošana;
76. Sadraudzības pasākums ar filiāles “Ķīši” klientiem;
77. Aktivitātes palīdzības grupai;
78. Āboldiena – Ražas svētki, Dobele;
79. Ekskursija uz Siguldu
80. Galda spēļu turnīrs, filiāle Jelgava;
81. Pārgājiens “Zelta rudens”
82. Pasākums klientiem “Popiela”
83. Ekskursija uz Amatu māju, izstādi “Džinsu otrā dzīve”;
84. Kartupeļu pankūku pēcpusdienas;
85. Teritorijas sakopšanas pasākumi;
86. Radu dienas apmeklējums filiālē “Ķīši”;
87. Mārtiņdienas pasākums;
88. Aktivitātes Dobeles amatu mājā;
89. Latvijas Valsts svētku pasākums;

11
90. Galda spēles, cirks, dambrete, domino un citu spēļu spēlēšana;
91. Kompozīciju veidošana;
92. Adventes pasākumi;
93. Ziemassvētku pasākums;
94. Rūķu darbnīcas;
95. Mūzikas rotaļas un dejas;
96. Jaungada pasākums – karnevāls
Filiāle „Jelgava”
1. Zvaigžņu dienai veltīts pasākums;
2. Diskotēkas;
3. Zvaigžņu dienas vieskoncerts;
4. Muzikālā pēcpusdiena;
5. Jubilāru dzimšanas dienu svinības – katru mēnesi;
6. Tematiskais pasākums “Vai tu to zini?”;
7. Vasarsvētku draudzes dievkalpojums;
8. Katoļu draudzes dievkalpojumi;
9. Valentīndienas koncerts;
10. Informatīvi izglītojošā muzikālā pēcpusdiena;
11. Tematiskais pasākums “Vai tu to zini?”- Tēma „Talsi”;
12. Klientu koncerts veltīts Starptautiskai sieviešu dienai;
13. Informatīvi izglītojošā muzikālā pēcpusdiena „Mēs tikāmies martā”;
14. Pašdarbnieku vieskoncerts filiālē “Ķīši”;
15. Filiāles “Ķīši” klientu vieskoncerts “Popiela”;
16. VSAC “Vidzeme” filiāles “Allaži” klientu vieskoncerts;
17. Tematiskais pasākums “Vai tu to zini?”- Tēma „Mazsalaca”.
18. Pašdarbības teātra izrāde “Kas man par to būs?”;
19. Ekskursija uz šokolādes fabriku “Ruta” un kaķu muzeju, kopā ar Jelgavas invalīdu
sporta un rehabilitācijas kluba (ISRK) „Cerība” biedriem;
20. Olu krāsošanas meistardarbnīca;
21. Konkurss “Lieldienu jautrības, lielā Zaķu zaķošanās”;
22. Jelgavas Romas katoļu draudzes svētbrīdis;
23. Piedalīšanās dziesmu festivālā “Kur augstas kļavas” Lietuvā;
24. Piedalīšanās deju festivālā “Sadancis” filiālē “Iecava”;
25. Sporta diena Zemgales olimpiskajā centrā kopā ar Jelgavas invalīdu sporta un
rehabilitācijas kluba (ISRK) “Cerība” biedriem;
26. Ekskursija uz koktēlnieka J. Audzijoņa mājām “Jūras” un Dievdārziņu Iecavā;
27. Nacionālo bruņoto spēku militārās parādes apmeklējums Jelgavā;
28. Pavasara sporta svētki Zemgales Olimpiskajā centrā;
29. VSAC “Zemgale” filiāļu novusa turnīrs;
30. Jelgavas 750 gadu jubilejai veltītas izstādes atklāšana;
31. Seni Cup kausa izcīņa futbolā Staicelē;
32. Ekskursija uz Dobeles ceriņu dārzu un Elejas pilsdrupām;
33. Muzikāli informatīvs stāstījums “Kā tapa Jelgava”;
34. Piedalīšanās Jelgavas pilsētas svētku gājienā, kopā ar ISRK “Cerība”;
35. Piedalīšanās labdarības skrējienā “Nes cerību”, kopā ar Jelgavas ISRK “Cerība”;
36. Sporta diena “Nāc un sporto sev par prieku!”;
37. Muzikālā pēcpusdiena “Ielīgosim Jāņus”;
38. Jelgavas 1. internātpamatskolas audzēkņu koncerts;
39. Pašdarbības kolektīva izrāde “Pašiem savs Jānītis”;
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40. Pašdarbības kolektīva viesizrāde “Pašiem savs Jānītis” Dobeles dienas centrā;
41. Ozolnieku novada deju kolektīvu Zāļu dienas koncerts;
42. Dienas centra “Atbalsts” dalībnieku koncerts;
43. Jāņu dienas pavadīšanas balle ar pīrāgu ēšanu;
44. Ekskursija uz Blankenfeldes muižu un Zaķu pļavu;
45. Ekskursija uz Pļaviņu HES un Likteņdārzu;
46. Ekskursija uz Rīgas Sv. Trijādības Sergija sieviešu klostera filiāli “Valgundes
klosteris”;
47. Kantrī mūzikas festivāla apmeklējums;
48. Multikino apmeklējums Rīgā;
49. Ekskursija uz Pļaviņu HES un Salaspils memoriālu;
50. Sadraudzības sporta spēles filiālē „Ķīši”;
51. Sporta pasākums „Diena ar bumbu”;
52. Kartinga sacensību apmeklējums;
53. Joku dziesmu festivāls;
54. Ekskursija uz ražotni „Latvijas keramika”;
55. Sporta sacensības „Klejojošais kauss 2015” Zaķupļavā;
56. Aprūpes padomes ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku;
57. Piedalīšanās Dobeles sporta svētkos;
58. Atpūta pie jūras;
59. Ekskursija uz Likteņdārzu;
60. Viesu diena;
61. Futbola sacensību apmeklējums ZOC;
62. Senioru dienas koncerta apmeklējums;
63. Galda spēļu turnīrs mūsmājās;
64. Galda spēļu turnīrs starp filiālēm;
65. Sadziedāšanās pasākums „Tiksimies rudenī”;
66. Koncerts Baltkrievu kultūras nedēļas ietvaros;
67. Deju kopas „Sens tik sens” koncerts;
68. Lāčplēša dienas pasākums – rokopera „Lāčplēsis”;
69. LR Proklamēšanas dienas koncerts „Par latvisku Latviju”;
70. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Nākotne” koncerts;
71. Garīgās mūzikas orķestra koncerts;
72. Starptautiskai invalīdu dienai veltīts pasākums „Ar sauli sirdī”;
73. Koncerts „Ziemassvētkus gaidot”;
74. Deju kopas „Diždancis” koncerts;
75. Ziemassvētki mūsmājās;
76. Multfilmu pēcpusdiena;
77. Ziemassvētku eglīte aktīvākajiem klientiem;
78. Jaunā gada ballīte.
Filiāles „Jelgava” pusceļa māja
1. Zvaigžņu diena;
2. Pasākums - Pie tējas tases;
3. Klientu un darbinieku kopsapulces;
4. Jubilāru sveikšana;
5. Galda spēles;
6. Muzikāla stunda;
7. Ledus skulptūras festivāla apmeklējums;
8. Pasākums “Veltīts Valentīndienai”;
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9. 8. marts - sieviešu diena;
10. Ekskursija uz Pasta salu;
11. Muzikāla pēcpusdiena.
12. Olu krāsošana;
13. Lieldienu pasākums;
14. Klientu un darbinieku kopsapulce;
15. Liela talka;
16. Pasākums Jelgavā “Brīvības svētki”;
17. Pasākums veltīts “Mātes dienai”;
18. Pasākums “Vasaras svētki”;
19. Seni Cup mini futbols Staicelē;
20. Sporta pasākums “Nāc un sporto sev par prieku”;
21. Izbraukuma pasākums “Ķīši” un dienas centra Dobelē “Pašiem savs Jānītis”;
22. “Līgo svētki” mūsu mājā;
23. Pārgājiens- “Rudens veltes”;
24. Galda spēļu turnīrs starp filiālēm;
25. Lāčplēša diena;
26. Spēle – mīklu minēšana;
27. LR proklamēšanas diena;
28. Ziemassvētku tirdziņš Grupu dzīvoklī;
29. Ziemassvētku pasākums Pusceļa mājā;
30. Ziemassvētki aktīvistiem;
31. Jaungada balle.
Filiāle „Kīši”
1. Jaunsātu bibliotēkas izbraukumi;
2. IDC “Saime” koncerts;
3. Ziemas pikniks;
4. Dievkalpojumi;
5. Sporta spēles;
6. Zīmēšanas pasākums “Ziema krāsās un formās”;
7. Popiela;
8. Jaunpils skolēnu koncerts;
9. Jubilāru balles;
10. Teātra uzvedums – skečs;
11. Ziemas pārgājiens;
12. Valentīndiena;
13. Tukuma pilsētas sporta laureāts;
14. Sporta dienas;
15. Dueta “Sandra” koncerts;
16. Sieviešu dienas pasākums;
17. Pārgājiens pretim pavasarim;
18. Spēļu pēcpusdiena;
19. Lieldienu pasākums;
20. ISK biedru “Pavasara balle” Tukuma k/n;
21. Deju pasākums filiālē “Iecava”;
22. Atvērto durvju diena Tukuma ISK, kopā ar angļu brīvprātīgajiem;
23. Humoristisks pasākums filiālē “Lielbērze”;
24. NVO pasākums “Solis pretim Jums” Tukuma k/n;
25. Zāļu tēju lasīšana;

14
26. Pasākums – trauku veidošana ziedu formā;
27. Filiāles “Allaži” koncerts;
28. Teatrāls uzvedums;
29. Lauku sporta spēles;
30. Sporta spēles “Ķeizarmežā”;
31. Futbola spēles Strenčos “Seni Cup”;
32. Muzikāla pēcpusdien “Šuri – Muri”;
33. Jāņu zāļu lasīšana, vainagu pīšana, telpu pušķošana;
34. Jāņu ielīgošana;
35. Klientu kapu sakopšana;
36. Dārza svētki Sātu ev.lut.baznīcā;
37. Ekskursija pa Jelgavu;
38. Pasākums “Mīļākā dziesma”;
39. ISK biedru nometne Ķesterciemā;
40. Tukuma pilsētas svētki;
41. ,,Klejojošais kauss” Zaķu pļavā;
42. Dziesmu pēcpusdiena ar filiāli “Allaži”;
43. Galda spēļu turnīrs;
44. Festivāls “Mēs ratiņkrēslos” Tukumā;
45. Klientu ekskursija pa Vidzemes jūrmalu;
46. Dziesmu pēcpusdiena;
47. Mākslas aktivitātes filiālē;
48. Sporta spēles Bauskā;
49. Sporta spēles Dobelē;
50. Mākslas plenērs Durbes pilī;
51. Veselības diena Durbes estrādē;
52. Pārgājiens “Meža takas”;
53. Pasākums “Ko tu proti”;
54. IDC “Saime” jauno telpu atklāšana;
55. Zīmēšanas rīts;
56. Galda spēļu turnīrs;
57. Radošās izpausmes mākslā;
58. Galda spēles filiālē “Jelgava”;
59. ISK biedru balle Tukuma k/n;
60. Ražas svētki;
61. Viesu diena;
62. Pasākums “Prāta spēles”;
63. LR gadadienas pasākums;
64. Pasākumu rīts 1.stāva atpūtas telpā;
65. Pūres skolēnu koncerts;
66. Ziemassvētku ieskaņas;
67. Jaungada eglītes pasākums.
Filiāle „Ziedkalne”
1. Ģederta Eliasa Jelgavas un mākslas muzeja apmeklējums;
2. Tenisa, novusa spēļu turnīrs;
3. Radošā pēcpusdiena “Sniegavīru šovs”;
4. Tematiskā rokdarbu pēcpusdiena “Slapjā filcēšana”;
5. Tematiskā pēcpusdiena “Apsveikumu kartiņu veidošana”;
6. Valentīndienas pasākums “Mana sirsniņa”;
7. Sporta pēcpusdiena „Jautrās stafetes”;
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8. Koncerts “Sniegpārslu putenī”;
9. Tematiskās nodarbības “Tekstildarbi”;
10. Svarcelšanas sacensības “Ventos” Lietuva;
11. Ģederta Eliasa Jelgavas un mākslas muzejā radošo darbu izstāde “Pasaule mūsu acīm”;
12. Tematiskā pēcpusdiena “Es Tevi mīlu....”.
13. Lieldienu pasākums “Nāc nākdama Lieldieniņa”;
14. Sporta aktivitāšu pēcpusdiena “Jā, mēs esam un būsim tie labākie......”;
15. Lielā talka “Čaklās skudras”;
16. Futbola mačs;
17. Muzikālais konkurss “Vai Tu zini?”;
18. Darba svētki;
19. Futbola sacensības Vilces pagastā rīkotajā turnīrā „No Zemaišiem līdz Kurzemei”;
20. Koncerts “Latvijai”;
21. Vizuālās mākslas nodarbības Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā;
22. Pārgājiens ar sporta aktivitātēm;
23. Plenērs dabā „Plaukstošā dabas ainava”;
24. Seni Cup sacensības futbolā Staicelē;
25. Filiāles sportistu dalība novada čempionātā orientēšanās čempionātā;
26. Tematiskā rokdarbu pēcpusdiena “Rakstīdama izrakstīju…”;
27. Muzikāla pēcpusdiena “Puķu dziesmas”;
28. Līgo dienas pasākums “Nu atnāca Līgo diena,- līgo, līgo....”;
29. Ekskursija uz Bīriņu pili;
30. Starptautiskais folkloras festivāls Lietuvā „Visi putni skaisti dzied…”;
31. Filiāles dziedātāju un dejotāju koncerts GVAMA konferencē Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcā „Gaiļezers”;
32. Klientu dalība forumā par normalizāciju un tās principiem Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrā;
33. Ekskursija uz Vilces bibliotēku “Grāmatu pasaule”;
34. Joku dziesmu festivāls, filiāle “Jelgava”;
35. Pasākums dabā “Dzīvais mūsu pagalmā”;
36. Futbola mačs klienti pret darbiniekiem;
37. Tematiskā pēcpusdiena “Radoša tautas dziesmu inscenēšana”;
38. “Ceļojošais kauss”;
39. Ekskursija uz jūru;
40. Izstāde “Mūsu pasaule atgriežas”;
41. Jelgavas novada sporta spēles;
42. Matemātikas pēcpusdiena “Mans draugs cipariņš”;
43. Ekskursija uz Kurzemes cietokšņa muzeju;
44. Radošā darbnīca “Dzīvās bildes”;
45. Uzticēšanās “Iepazīsti tumsu un novērtē gaismu”;
46. Brauciens uz futbola spēli FK “Jelgava” pret “Skonto” FC;
47. Miķeļdienā – rudens koncerts un izrāde “Gailītis un vistiņa”;
48. Pikniks “Pretī rudenim”;
49. Rudenīga pastaiga Tērvetē;
50. Galda spēļu turnīrs Jelgavā;
51. Rudens sporta stafetes “Ķersim lapas”;
52. Koncerts “Soļu raksti”;
53. Tematiskā pēcpusdiena “Darīsim brīnumus!”;
54. Sadraudzības pasākums ar audžu ģimenēm;
55. Mārtiņdienas koncerts;
56. Koncerts Vilces tautas namā;
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57. Adventes vainagu veidošana;
58. Latvijas Dzimšanas dienai veltīts pasākums;
59. Tematiskā rokdarbu pēcpusdiena “Svecītes rokdarbos”;
60. Radošo darbu izstāde Vilces tautas namā
61. Koncerts “Zvaigzne austrumos” VSIA “Slimnīcā “Ģintermuiža””;
62. Rokdarbu tematiskā pēcpusdiena “Ziemassvētku zvaigzne”;
63. Koncerts “Jaungada gaidās”;
64. Vecgada pasākums “Sniega pārslu putenī”.
Filiāle „Kauguri”
1. Diskotēka;
2. Stāstnieku konkurss;
3. Krievu Ziemassvētku atzīmēšana;
4. Jubilāru sveikšana – katru mēnesi;
5. Saviesīga vakara pasākuma apmeklējums;
6. Novusa turnīrs;
7. Telpu dekorēšana par godu Valentīndienai;
8. Valentīndienas pasākums pie Kauguru kultūras nama;
9. Dievkalpojumi;
10. Pelnu dienas pasākums;
11. Teritorijas uzkopšana;
12. Galda spēles – novuss, šahs, domino, dambrete turnīrs;
13. Telpu dekorēšana Lieldienu noskaņās;
14. Pūpolsvētdiena;
15. Lieldienu pasākums filiālē.
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
14.01.2016.
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