Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā
budžeta) izpildi 2017.gada 12 mēnešos
1. Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2017. gada 12 mēnešos:
Valsts pamatfunkciju īstenošana apakšprogramma 05.03.00.
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Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielinājušies par EUR 86157, jo filiālē “Ezerkrasti” palielinājies maksas
klientu skaits (klientu dienu izpilde) salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada 12 mēnešiem, kā arī katru gadu tiek veikta pensiju indeksācija,
kas nodrošina, ka ieņēmumi EKK 21391 palielinās;
Tranfertu ieņēmumi ir palielinājušies par EUR 131607, jo 2017.g. VSAC “Rīga” tiesas ceļā atguva debitoru parādu no Rīgas Domes, kas
bija izveidojies 2015.gadā par sociālās aprūpes pakalpojumiem EUR 157064 apmērā, savukārt samazinājies pašvaldības klientu skaits
(klientu dienu izpilde) filiālēs “Pļavnieki” un “Rīga”, salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada 12 mēnešiem, kas nozīmē ka tekošā gada
transfertu ieņēmumi ir samazinājušies par EUR 25457.

2. Izdevumu izpilde 2017.gada 12 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):
Valsts pamatfunkciju īstenošana
 Programma 05 Valsts sociālie pakalpojumi
 Apakšprogrammā 03.00 Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās
Valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga” 2017.gada 12 mēnešos veikti sekojoši pasākumi, tajā skaitā:
1) Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 979 valsts klientiem visās septiņās filiālēs („Teika”, „Pļavnieki”, „Rīga”,
„Baldone”, „Kalnciems”, „Jugla”, „Ezerkrasti”). Rezultatīvais rādītājs uz 01.01.2017 – 1113, uz 01.04.2017 – 1105, uz 01.10.2017 –
1085, uz 01.01.2018 - 1080 klientu vietas. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pakāpeniski samazinās klientu skaits filiālēs “Teika” un
“Baldone”, jo klientiem tiek piedāvāts saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu citās VSAC “Rīga” filiāles, kā arī samazinājies bērnu
skaits filiālē “Rīga”.
2) Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 49 maksas klientiem piecās filiālēs („Pļavnieki”, „Rīga”, „Ezerkrasti”, „Jugla”,
„Teika”). Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem samazinās maksas klientu (bērnu) skaits filiālēs “Pļavnieki” un “Rīga”.
3) Nodrošināti pasākumi visiem klientiem visās septiņās filiālēs („Teika”, „Pļavnieki”, „Rīga”, „Ezerkrasti”, „Baldone”, „Kalnciems”,
„Jugla”):
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Tabula Nr.2
VSAC „Rīga” filiāles
nosaukums
„Jugla”

Organizētie pasākumi
03.01.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 06.01.Agneses Elliņas koncerts filiālē. 10.01.Starpkonfesiju
Dievkalpojums. 11.01.Kārļa Ārgaļa – Straumēna koncerts filiālē; 12.01.Luterāņu Dievkalpojums.
17.01.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 19.01.Mēneša jubilāriem veltīts Ulbrokas MMPS skolēnu koncerts filiālē;
20.01.Katoļu Mise; 24.01.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 24.01.Sadziedāšanās ar RSAC “Gaiļezers”
iemītniekiem; 27.01.Zeta kurss; 27.01.Filmas “Mans draugs – nenopietns cilvēks” demonstrējums filiālē;
31.01.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 01.02.Rīgas Doma skolas audzēkņu koncerts; 03.02.VEF KP vīru vokālā
ansambļa koncerts; 07.02.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 10.02.Tikšanās ar vēsturnieci Zitu Pētersoni;
13.02.Aktiera un dziedātāja Jāņa Paukštello koncerts; 14.02.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 15.02.Pašmāju
mākslinieku Sv. Valentīna dienas koncerts; 16.02.Mēneša jubilāriem veltīts ansambļa “Labs garastāvoklis”
koncerts; 17.02.Katoļu Mise; 21.02.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 24.02.Atpūtas pēcpusdiena, Patriks Gross
stāsta S.Lāgerlefas stāstu “Bētlemes Bērns”; 26.02.Zeta kurss; 28.02.Starpkonfesiju Dievkalpojums;
06.03.Meteņiem veltīts folkloras kopas “Rija” pasākums; 07.03.Starpkonfesiju Dievkalpojums;
08.03.Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts Rīgas Doma skolas audzēkņu koncerts; 10.03.Luterāņu
Dievkalpojums. 10.03.SAC “Gaiļezers” ansambļa “Jautrie iemītnieki” koncerts; 13.03.Valtera Šmita (saksofons)
koncerts; 14.03.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 15.03.SAC “Ezerkrasti” mākslinieku koncerts; 17.03.Katoļu
Mise; 17.03.M.Lasmaņa un J.Vītla LMA operas klases studentu koncerts “Jauns sākums”; 21.03.Starpkonfesiju
Dievkalpojums; 22.03.Jauktā kora “Salve” koncerts; 23.03.Luterāņu Dievkalpojums; 23.03.Privātās mūzikas
skolas “Namiņš“ koncerts filiālē; 24.03.Filmas “Cielaviņas armija” demonstrējums; 26.03.Zeta kurss;
28.03.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 31.03.Mēneša jubilāriem veltīts ansambļa “Rodnije napevi” koncerts.
01.04.Bērnu mūzikas studijas kora “Omnes” koncerts filiālē; 04.04.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 05.04.
Folkloras kopas “Silavoti” koncerts filiālē; 06.04.Marikas Šaripo un Ilonas Panteles koncerts filiālē “Ceļš pie
sevis”; 07.04.RVKB ansambļa “Morgenrot” koncerts filiālē; 11.04.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 12.04.Māra
Lasmaņa un Normunda Beļska koncerts filiālē; 13.04.Luterāņu Dievkalpojums; 18.04.Starpkonfesiju
Dievkalpojums; 19.04.Lieldienu pasākums filiālē; 20.04.Ansambļu “Prieks” un “Retro” Lieldienu koncerts;
21.04.Filmas “Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili” demonstrējums filiālē; 21.04.Katoļu Mise; 25.04.
Starpkonfesiju Dievkalpojums; 27.04.Luterāņu Dievkalpojums; 28.04.Ansambļa “Kama” koncerts filiālē; 02.05.
Rīgas Valsts tehnikuma vokālā ansambļa koncerts filiālē; 02.05.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 03.05.Rīgas
Juglas vidusskolas meiteņu kora koncerts filiālē; 09.05.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 11.05.Luterāņu
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Dievkalpojums; 13.05.Mātes dienai veltīts koncerts filiālē; 16.05.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 19.05.Katoļu
Mise; 22.05.Carnikavas MMS audzēkņu koncerts filiālē; 23.05.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 25.05.Luterāņu
Dievkalpojums; 27.05.Latvijas Neredzīgo sporta savienības čempionāts vieglatlētikā jauniešiem un
pieaugušajiem; 27.05.Rīgas Krusta draudzes mūziķu koncerts filiālē; 28.05.Zeta kurss; 30.05.LNB Strazdumuižas
kluba ansambļu koncerts. 30.05.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 02.06.Filmas “Dāvana vientuļai sievietei”
demonstrējums filiālē; 05.06.Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts filiālē; 06.06. Starpkonfesiju
Dievkalpojums; 07.06.Kora “Perezvoni” koncerts filiālē. 07.06.Literārā pēcpusdiena LNB telpās ar rakstnieku
Ēriku Hānbergu grāmatas Braila rakstā “Vāgūzis” atvēršanas svētkiem; 08.06.LNB tiflotehnikas ēkas jauniešu
telpās tikšanās ar aktieri Jāni Jarānu; 08.06.VSAC “Vidzeme” filiāles “Rūja” sporta pasākums “Klejojošais kauss
– 2017”; 08.06.Luterāņu Dievkalpojums; 13.06.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 15.06. Filiālē muzicē Sniedze
Zīle un Aldis Riekstiņš; 15.06.Ekskursija uz Motormuzeju; 16.06.Katoļu Mise; 18.06.Ikgadējais senioru koru
salidojums Turaidā ar Strazdumuižas kluba jauktā kora “Jolanta” piedalīšanos; 20.06.Starpkonfesiju
Dievkalpojums; 21.06.Pareizticīgo dievkalpojums; 21.06.Filiālē ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Rija”; 22.06.
Luterāņu
Dievkalpojums; 22.06.Filmas “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” demonstrējums filiālē; 27.06.
Starpkonfesiju Dievkalpojums; 01.07.Jauktā kora ”Madamix” no Norvēģijas
koncerts filiālē;
04.07.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 07.07.Filmas ”Pie bagātās kundzes” demonstrējums filiālē;
11.07.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 14.07.Ekskursija uz Svētās Trīsvienības baznīcu; 15.07.Simtgadnieku
salidojums Rundāles pilī; 18.07.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 21.07.Lietišķās mākslas keramikas izstādes
“Saknes” apmeklējums; 21.07.Filmas ”Purva bridējs” demonstrējums filiālē; 21.07.Katoļu Mise;
25.07.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 25.07.Ekskursija uz Motormuzeju; 26.07.Sacensības filiālē novusā un
dambretē starp VSAC “Rīga” filiāles “Jugla” klientiem un filiāles “Ezerkrasti” klientiem; 27.07.Mēneša
jubilāriem veltīts Lolitas Kantes koncerts filiālē; 27.07.Pieredzes apmaiņas brauciens uz VSAC “Rīga” filiāli
“Baldone”; 27.07.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 01.08.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 02.08.Filmas ”Emīla
nedarbi” demonstrējums filiālē; 07.08.Filiālē "Ezerkrasti" notiekošā Šveices, Cīrihes pilsētas jauniešu orķestra
koncerta apmeklējums; 08.08.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 09.08.Sacensības šautriņu mešanā VSAC ”Rīga”
filiālē “Ezerkrasti”; 09.08.Filiālē Solveigas Selgas koncerts; 10.08.Luterāņu draudzes Dievkalpojums;
11.08.Filmas "Piedzimt reizē ar Latviju" uzņemšana, veltīta par godu Latvijas 100 - gadei; 15.08.Starpkonfesiju
Dievkalpojums; 17.08.Filiālē Edītes Rozes, Alda Andersona un Oļega Kudrjavceva koncerts;
18.08.Strazdumuižas ciemata svētki; 18.08.Mārtiņa Brauna kopdarbs ar neredzīgo kora “Jolanta” dalībniekiem
Strazdumuižas parkā, Juglas ezera krastā. 18.08.Balle ar Žoržu Siksnu. 18.08.Katoļu Mise; 19.08.Latvijas
Mūzikas akadēmijas vokālās nodaļas vadītājas docentes Z.Krīgeres studentu koncerta "Jauns sākums"
apmeklējums, kas notika Profesionālās mākslas dienas ietvaros "Pie Skrāģu kroga" Zosēnos, Jaunpiebalgas
novadā; 22.08.Latvijas Neredzīgo bibliotēkā pasākums „Cilvēks blakus – Ilgvars Hofmanis”;
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22.08.Starpkonfesiju Dievkalpojums, 23.08.VSAC “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” ansambļa "Crescendo" koncerts;
24.08.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 25.08.Grostonas Kalna skolas apmeklējums (Brāļu draudzes Kristiāna
Dāvida pamatskolu); 26.08.Grostonas Kalna skolas apmeklējums; 28.08.Rīgas Ebreju kopienas jauktā kora
“Šofar” koncerts filiālē. 29.08.Starpkonfesiju Dievkalpojums. 01.09.Mākslas filmu "Četri balti krekli"
demonstrējums; 05.09.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 06.09. Koncerta apmeklējums VSAC “Rīga” filiālē
“Ezerkrasti”, kurā uzstājās ērģelniece, komponiste un dziedātāja Silvija Silava; 06.09.Mākslas filmas “Vella
kalpi” demonstrējums filiālē; 06.09.Sporta sacensības starp klientiem un darbiniekiem novusā, šautriņu mešanā
un soda metieni basketbola grozā; 07.09.Filmas “Saulessvece” demonstrējums; 08.09.Ekskursija uz Porcelāna
muzeju; 12.09.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 13.09.Ekskursija uz Dabas muzeju; 14.09.Luterāņu draudzes
Dievkalpojums; 15.09.Katoļu Mise; 15.09.VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” ansambļa koncerts filiālē;
19.09.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 21.09.Mēneša jubilāriem veltīts koncerts “Ko tu proti?”; 22.09.Miķeļdienas
gadatirgus; 24.09.Alfa kurss; 26.09.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 27.09.Miķeļdienai veltīts pasākums filiālē;
28.09.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 29.09. Miķeļdienai veltīts folkloras kopas “Silavoti” koncerts filiālē.
01.10. Starpkonfesiju Dievkalpojums; 03.10.VEF KP latgaliešu sadzīves dziesmu ansambļa “Olūteņš” koncerts
filiālē; 05.10.Filmas “Vajadzīga soliste” demonstrējums filiālē; 06.10.Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas
audzēkņu koncerts filiālē; 09.10.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 10.10.Krievu rakstnieka Mihaila Zoščenko stāstu
lasījums filiālē; 10.10.Klienti apmeklēja VSAC “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” koncertu, kurā uzstājās Marija
Naumova; 11.10. Filiālē uzstājās Latvijas Nacionālās operas solisti; 12.10.Luterāņu Dievkalpojums; 14.10.
Filiālē koncertēs Rīgas Doma skolas vokālās nodaļas audzēkņi; 16.10.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 19.10.
Filiālē muzicēs Edīte Roze, Juris Kalnciems, Aldis Andersons un Dailonis Ezeriņš; 20.10.Katoļu Mise;
22.10.Alfa kurss; 25.10.-31.10.Keramikas darbu izstāde filiālē “Jugla”; 26.10.Ekskursija uz Dabas muzeju
apskatīt ķirbju izstādi; 27.10.Rīgas Vācu Kultūras biedrības ansambļa “Morgenrot” koncerts filiālē;
01.11.Pareizticīgo Dievkalpojums; 06.11.Starpkonfesiju Dievkalpojums;
09.11.Luterāņu Dievkalpojums.
10.11.Lāčplēša dienai veltīts pasākums – svecīšu nolikšana pie ozola; 10.11.LNB Strazdumuižas jauktā kora
“Jolanta” un Jaunolaines k.n. sieviešu ansambļa “Sarma” koncerts; 12.11.Vijai Zviedrei veltīts bijušo audzēkņu
koncerts; 13.11.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 14.11.Konkurss par Latviju “Skaista mana tēvu zeme”;
16.11.Vīru kora 'Tēvzeme” un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu kora koncerts filiālē; 17.11.Katoļu
Mise; 20.11.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 20.11.Filiālē J.Vītola Lastvijas mūzikas akadēmijas studenšu
koncerts; 22.11.Latviešu dziedātāja Kaspara Markševica koncerts filiālē; 23.11.Kurzemes BJIC ģitāristu
ansambļa “Vējš” koncerts filiālē; 23.11.Luterāņu
Dievkalpojums; 25.11.Ekskursija uz Jelgavas karameļu
darbnīcu; 26.11.Alfa kurss; 27.11.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 28.11.Filmas “Kapteiņa Enriko pulkstenis”
demonstrācija filiālē; 30.11.Pārgājiens uz jaunajām LNB bibliotekas telpām Strazdumuižas ielā 80;
03.12.Labdarības koncerta "Mīlestības pieskāriens apmeklējums Sāpju Dievmātes baznīcā; 04.12.Starpkonfesiju
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„Pļavnieki”

Dievkalpojums; 06.12.Rīgas Vācu kultūras biedrības ansambļa “Morgenrot” koncerts; 08.12.VEF Kultūras pils
sieviešu kora “Atvasara” koncerts; 08.12.Kristīnes Prauliņas solo koncerta apmeklējums LNB klubā;
11.12.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 12.12.Sadziedāšanās ar RSAC “Gaiļezers” iemītniekiem; 14.12.Luterāņu
Dievkalpojums; 14.12.Pilsrundāles bērnu mūzikas skolas audzēkņu koncerts filiālē; 15.12.Katoļu Mise;
17.12.Alfa kurss; 18.12.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 20.12.Sacensības novusā starp VSAC “Rīga” filiāles
“Jugla” un VSAC “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” klientiem; 21.12.Ansambļu “Prieks” un “Retro” Ziemassvētku
koncerts filiālē; 22.12.Filmas “Ūdensbumba resnajam runcim” demonstrējums filiālē; 24.12.Luterāņu
Dievkalpojums; 25.12.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 26.12.Luterāņu
Dievkalpojums; 28.12.Ansambļa
“Epsilons” un M.Ezeriņa koncerts filiālē; 31.12.Luterāņu Dievkalpojums.
02.01.Filiālē eko izstāde ”Ziemas prieki”. 03.01.Klientu dzimšanas dienas svinības; 10.01.Klienta dzimšanas
dienas svinības; 23.01.Klienta dzimšanas dienas svinības; 25.01.Klienta dzimšanas dienas svinības; 27.01.„Miega
ballīte mazajiem”; 29.01.Klienta dzimšanas dienas svinības; 01.02.Dabas materiālu veidojumi – čiekuru eži,
valriekstu čaumalu peles, utml.; 10.02.Klientu dzimšanas dienas svinības; 19.02.Klienta dzimšanas dienas
svinības; 24.02.Tradīciju pasākums ”Meteņdiena”; 01.03.Filiālē eko izstāde ”Puķes”; 07.03.Klienta dzimšanas
dienas svinības; 09.03.Izbrauciens ”Iepazīsti pasauli mums apkārt”; 15.03.Klienta dzimšanas dienas svinības;
17.03. Klientu dzimšanas dienas svinības; 18.03.Klientu dzimšanas dienas svinības; 24.03.Pasākums- floristikas
studija „Pavasara vēstneši”; 26.03.Klienta dzimšanas dienas svinības.
01.04. – 30.04.Izstāde filiālē „Svētku dekoriņi Lieldienu galda klājumam”; 10.04.Pasākums filiālē, violetās
krāsas diena; 11.04. Pasākums filiālē, dzeltenās krāsas diena; 12.04.Pasākums filiālē, oranžās krāsas diena; 13.04.
Pasākums filiālē, Zaļās krāsas diena; 13.04.Tematiskais pasākums filiālē ” Lieldiena atnākusi”; 27.04.Klienta
dzimšanas dienas svinības; 10.05.Dabas materiālu veidojumu izstāde filiālē. 16.05.Izbrauciens ”Iepazīsti pasauli
mums apkārt”; 19.05.„Miega ballīte mazajiem”; 25.05.Klienta dzimšanas dienas svinības; 01.06. – 30.06.
Izstāde filiālē “Ielūgums uz svētkiem” no otrreiz pārstrādē lietojamiem materiāliem; 01.06.Tematiskais pasākums
filiālē “Sporta svētki”; 19.06. Tematiskais pasākums filiālē “Līgojam kopā ar folkloras kopu “Grodi”; 19.06. –
23.06. Izstāde filiālē “Latvju zīmes” no dabas materiāliem brīvā dabā; 30.06. Klienta dzimšanas dienas svinības;
06.07. Izbrauciens uz jūru Lucavsalā; 07.07. Tematiskais pasākums Sajūtu dārzā „Ieklausies, sadzirdi, sajūti!”;
12.07. Izbrauciens uz jūru Lucavsalā; 13.07. Tematiskais pasākums Sajūtu dārzā „Ieklausies , sadzirdi , sajūti!”;
14.07. Mākslas festivāls filiālē „Jautrās pirkstiņkrāsas”. 16.07.Izbrauciens uz Mežaparku; 19.07.Tematiskais
pasākums Sajūtu dārzā „Ieklausies, sadzirdi, sajūti!”; 20.07.Izbrauciens uz jūru Lucavsalā; 27.07.Izbrauciens uz
jūru Lucavsalā; 28.07.Tematiskais pasākums Sajūtu dārzā „Ieklausies, sadzirdi, sajūti!”; 29.08. Pasākums filiāles
dārzā lieliem un maziem „Uz redzēšanos, vasariņa”. 01.09. – 30.09. Izstāde „Dārzeņu svētki„. 12.09.Tematiskais
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rīts „Brīvās spēles elementi bērna attīstības veicināšanai”. 29.09.Miķeļdienas gadatirgus – rudens ražas izsole
lieliem un maziem. 02.10. – 31.10. Floristikas pasākums pašiem mazākajiem ”Rudens darbi”; 06.10. Mākslas
festivāls Sajūtu dārzā ”Gleznosim rudens lapkriti”; 01.11. – 30.11. Grupu rotājumu konkurss „Latvijai ir balti
rīti”; 10.11.Mārtiņdienas ieskandināšanas pasākums ”Mārtiņa gailīši dancīti veda”; 29.11.Izbrauciens uz Leļļu
teātra izrādi ”Koko un Riko”; 01.12. – 29.12. Izstāde ”Pašu darināts rotājums Ziemassvētku eglītei”; 10.12.
Izbrauciens uz festivālu „Rīgas simfonija”; 19.12.Ziemassvētku pasākums bērniem – labdarības koncerts ar
Natāliju Tumševicu un viņas draugiem; 20.12.Svētku ieskaņas koncerts filiālē ar Gunti Veitu; 30.12.Izbrauciens
uz izrādi ”Ķepu patruļa un baltie lāči izglābj Jauno gadu”.
„Rīga”

13.01.Klientu dzimšanas dienas svinības, leļļu teātra apmeklējums; 20.01.Ziemas prieku diena „Krāsainie
sniegavīri”; 20.01.Klientu dzimšanas dienas svinības, leļļu teātra izrāde filiālē; 25.01. Klientu dzimšanas dienas
svinības, leļļu teātra apmeklējums; 27.01. Klientu dzimšanas dienas svinības, leļļu teātra izrāde filiālē; 14.02.
Klientu dzimšanas dienas svinības, leļļu teātra apmeklējums; 14.02.Valentīndienas pasākums “Atver savu sirdi”;
23.02.Klientu dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri; 24.02.Tematiskais pasākums “Garāžā pie runča Rūda!”;
29.02. Klientu dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri; 08.03.Klientu dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri;
14.03.Modes skate: ”Pasakainie Ziedi”; 21.03.Zīmējumu izstāde “ Mazā Aleksandra jūtu pasaule”. 31.03. Klientu
dzimšanas dienas svinības, leļļu teātra apmeklējums.
11.04. Klientu dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri; 13.04.Lieldienu pasākums, “Lieldieniņa braukšus brauca
olas veda vezumā”; 19.04.Aizlūgums bērniem; 28.04.Tematiskais pasākums “Putnu diena”; 19.05. Tematiskais
pasākums “Skudriņas tipas piedzīvojumi mežā”; 01.06. Sporta diena “Mans sapņu transports”; 06.06. Leļļu
teātris filiālē “Gliemezīša piedzīvojumi”; 14.06. Klientu dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri; 19.06. Klientu
dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri; 21.06.Līgo svētku pasākums filiālē; 26.06. Klientu dzimšanas dienas
svinības ar leļļu teātri; 28.06. Brauciens uz jūru; 06.07.Ekskursija uz „Rīgas Zooloģisko dārzu”; 10.07.Klientu
dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri; 15.07.Izbrauciens uz jūru Lucavsalā; 18.07.Izbrauciens uz Lucavsalu;
24.07.Pārgājiens uz automašīnu darbnīcu; 09.08.Klientu dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri;
10.08.Kulinārais pasākums filiālē, vafeļu un kūkas cepšana; 10.08.Klientu dzimšanas dienas svinības ar leļļu
teātri;
14.08.Izbraukums uz tirdzniecības centru “Spice”; 15.08.Pārgājiens uz Māras dīķi; 15.08.Klientu
dzimšanas dienas svinības ar leļļu teātri; 17.08.Klientu dzimšanas dienas svinības; 01.09.Zinību dienas pasākums
“Tince grib mācīties”; 14.09.Leļļu teātris “Nu jau esmu liels”; 29.09.Tradīciju pasākums “Miķelītis bagāts vīrs”.
10.10.Radošo darbu izstāde filiālē; 23.10.Ekskursija – Jūrmalas Dzintara Mežaparks, Lidosta Rīga; 25.10.
Pasākums filiālē, galma ballīte – Raimondam 7; 26.10.Dzimšanas dienas ballīte „Saules zaķēns logā smaida,
maziem bērniem sveicienus raida”; 27.10.Pasākums filiālē - mana sapņu frizūra; 10.11.Mārtiņdienas gadatirgus –
Rudens raksti; 14.11.Ekskursija uz veikalu; 17.11.Latvijas Republikas proklamēšanas diena, pasākums ”Sveicam
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„Teika”

Tevi, Latvija”; 17.11.Pasākums filiālē “Saules mūžu Latvijai”; 28.11.Dzimšanas dienas ballīte „Maza, maza
meitiņa, skaista, skaista kleitiņa”; 02.12.Leļļu teātra apmeklējums, izrāde “KOKO un RIKO”; 15.12.Dzimšanas
dienas ballīte „Ir jau visi sanākuši Ziedonīti un Nikolaju sumināt”; 18.12.Koncerts filiālē – Ciemos Salaspils
bērnudārzs; 19.12.Koncerts filiālē - Ciemiņi no Nordea bankas; 20.12.Labdarības pasākums filiālē, ciemiņi no
Alberta baznīcas; 21.12.Pasākums filiālē, cepam gardās piparkūkas; 22.12.Ziemassvētku pasākums filiālē; 22.12.
Filiālē ciemojas Maskavas Salatētis; 28.12.Leļļu teātris filiālē – Meklējam sniedziņu; 29.12.Dzimšanas dienas
ballīte “Ciemos pie Aleksandra – Pepija un klauniņš”;29.12.Klienta Dzimšanas dienas svinības.
02.01.Pasākums filiālē jautrais brīdis “Ziemas prieki”; 03.01.Filiālē kino diena; 03.01.Pasākums filiālē “Ēdiena
gatavošanas prieki”; 05.01.Radošā darbnīca filiālē; 09.01.Diskotēka filiālē; 10.01.Radošais pulciņš filiālē; 10.01.
Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”; 11.01.Izklaidējošs pasākums “Muzikālās rotaļas”; 11.01.Kino
diena filiālē; 12.01.Rokdarbu pulciņš; 17.01.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”; 19.01.Radošā
darbnīca; 24.01.Radošā darbnīca; 24.01.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”; 28.01.Sporta pasākums
“Volejbols ziemā”; 28.01.Sporta pasākums “Aerobika”; 31.01.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”.
02.02. Radošā darbnīca; 02.02.Pasākums filiālē “Burbuļu balle”; 03.02.Sporta pasākums “Ziemīgā pastaiga”;
04.02. Sporta pasākums “Aerobika”; 04.02.Māla darbnīca; 06.02.Izklaidējošs pasākums filiālē “Mūzika un
mode”; 06.02.Ekskursija; 07.02.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”; 08.02.Diskotēka filiālē;
08.02.Sporta pasākums “Nāc un sporto draudzīgi”; 10.02.Sporta pasākums “Aerobika “; 11.02.Sporta pasākums “
Aerobika “; 13.02.Pasākums filiālē “Mūzikas skaņas un rotaļas”; 14.02.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas
prieki”; 15.02. Modes skate filiālē; 21.02.Radošā darbnīca; 21.02.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”;
22.02.Kino diena filiālē; 23.02.Zīmēšanas pasākums; 28.02.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”;
03.03.Sporta pasākums “Vingrosim kopā”; 04.03.Sporta pasākums “Aerobika”; 06.03.Muzikāls pasākums filiālē
“Katram sava melodija“; 07.03.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”; 08.03.Diskotēka “Uzlūdz
meitenes”; 10.03. Sportisks pasākums filiālē “Aerobika”; 11.03.Sportisks pasākums filiālē “Aerobika”;
13.03.Ekskursija “Televīzijas centrs”; 13.03.Diskotēka; 14.03.Radošās darbnīcas; 14.03.Pasākums filiālē “Ēdiena
gatavošanas prieki”; 16.03.Luterāņu draudzes mācītājs ar dziesmām; 17.03.Kino diena filiālē; 18.03.Sportisks
pasākums “Aerobika”; 20.03. Izklaidējošs pasākums “Sadziedāšanās“; 22.03.Pastaiga pretī pavasarim;
25.03.Sportisks pasākums “Aerobika“; 28.03.Pasākums filiālē “Ēdiena gatavošanas prieki”; 31.03.Sportisks
pasākums filiālē “ Aerobika”.
07.04.Pārgājiens uz mežu; 11.04.Radošās darbnīcas; 13.04.Lieldienu svinēšana; 19.04.Sporta pasākums “Pretī
pavasarim”; 20.04. Sporta pasākums “Aerobika”; 22.04.Diskotēka filiālē; 22.04.Kino diena filiālē; 22.04.Talka
“Latvijai būt zaļai”; 25.04. Radošā darbnīca; 26.04. Spēļu diena filiālē; 26.04.Sporta pasākums “Aerobika”;
27.04.Sporta pasākums “Pārgājiens”; 28.04.Sporta pasākums “Šķēršļu pārvarēšana”; 02.05.Ekskursija uz
Ziemeļblāzmas parku; 03.05.Sporta pasākums “Aerobika”; 03.05.Pasākums filiālē sadziedāšanās svētki pie baltā
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galdauta; 05.05.Sporta pasākums “Aerobika”; 08.05.Pasākums filiālē “Dziedam, dejojam un spēlējam”; 16.05.
Ekskursija uz Bābelītes ezeru; 16.05.Ekskursija uz ezeru; 17.05.Filiāles sakopšanas talka; 18.05.Radošā darbnīca;
18.05.Zīmēšanas pulciņa izstāde filiālē; 19.05.Dārza uzkopšanas svētki; 24.05.Gatavošanās Jāņiem; 29.05.
Pieredzes diena “Havi Logistics”; 30.05.Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums; 31.05.Diskotēka filiālē;
05.06.Kino diena filiālē; 05.06.Sadziedāšanās pasākums filiālē; 06.06.Radošās darbnīcas filiālē; 07.06.Diskotēka
filiālē; 07.06.Zīmēšanas pulciņa izstāde; 07.06.Ciemos pie mācītāja; 08.06.Klejojošais kauss; 09.06.Pārgājiens uz
parku; 12.06.Sadziedāšanās filiālē; 16.06.Ekskursija pa Ziemeļblāzmu; 19.06.Ielīgošana filiālē; 20.06.Kino diena;
20.06.Ekskursiju uz Juglas ezeru; 20.06.Pasākums “Ugunsdzēsības un glābšanas 9.nodaļā”; 21.06.Līgo svētku
svinēšana; 21.06.Ekskursija uz Siguldu; 22.06.Zīmēšanas pulciņa izstāde filiālē; 26.06.Ekskursija uz Stopiņu
pagastu un Līgo parku.04.07.Spēļu diena filiālē; 04.07.Kino diena filiālē; 05.07.Deglavas ielas kalna sporta un
aktīvās atpūtas laukuma apmeklējums; 07.07.Ekskursija uz jūru; 11.07.Ekskursija uz jūru; 12.07.Pasākums filiālē
- Spēles, rotaļas, dejas; 17.07.Mini zoodārza apmeklējums; 18.07.Ēdiena gatavošanas pulciņš; 19.07.Mini
Zoodārza apmeklējums; 19.07. Deglavas ielas kalna sporta un aktīvās atpūtas laukuma apmeklējums;
20.07.Pārgājiens uz mežu; 20.07.Melleņu svētki – dabas velšu baudīšana; 25.07.Mākslas muzeja apmeklējums;
26.07.Pieredzes diena “Jaunsardze”; 27.07. Kino diena filiālē; 28.07.Zīmēšanas pasākums; 28.07.Ēdiena
gatavošanas pasākums; 01.08.Ekskursija uz ezeru; 01.08.Ekskursija uz Kadagu; 07.08.Ekskursija uz “Randu
pļavām”; 08.08.Talka dārzā; 08.08.Radošās nodarbības “Jūra, saule, debesis”; 09.08.Pārgājiens pa Vecāķu
pludmali; 10.08.Radošā darbnīca “Dārzeņi un augļi”; 11.08.Spēļu diena filiālē; 11.08.Ekskursija uz Vecāķiem;
11.08.Diskotēka filiālē; 12.08.Ēdiena gatavošanas pulciņš; 14.08.Pārgājiens pa mežu; 16.08.Melleņu laiks,
pastaiga pa mežu; 18.08.Ekskursija uz Lucavsalu; 18.08.Ekskursija uz Carnikavu; 22.08.Radošās darbnīcas –
kartiņu gatavošana; 24.08.Zīmēšanas pasākums filiālē; 28.08.Ekskursija uz “Lielmeži”; 29.08.Radošā darbnīca
filiālē; 30.08.Sportiskas aktivitātes Grīziņkalnā. 01.09. Zinību diena - 1.septembris; 05.09.Mācītāja apciemojums;
07.09.Ekskursija uz Ainažiem; 12.09.Radošā darbnīca; 13.09.Spēļu diena filiālē; 14.09.Zīmēšanas pasākums
filiālē; 18.09.Kustīgas aktivitātes mūzikas pavadībā; 19.09.Radošā darbnīca filiālē; 21.09.Zīmēšanas pasākums
filiālē; 28.09.Zīmēšanas pasākums filiālē. 03.10.Radošās darbnīcas filiālē, kartiņu izgatavošana; 04.10.
Dzimšanas dienu svinības filiālē; 06.10.Pastaiga „Zelta rudens”; 06.10.Ēdiena gatavošanas pulciņš;
06.10.Pasākums filiālē ”Rotaļāsimies”; 17.10.Radošās darbnīcas; 24.10.Ēdiena gatavošanas pulciņš;
24.10.Mācītāja viesošanās filiālē; 26.10.Kino diena „Dinozauru pasaule”; 26.10.Kino diena filiālē „Viens pats
mājās”.
27.10.Zīmēšanas
pulciņš,
radošās
darbnīcas
”Rudenī”;
31.10. Radošās darbnīcas „Helovīnu ķirbis”; 06.11.Pasākums “Jautrais brīdis”; 15.11.Pasākums filiālē "Nāc un
sporto sev par prieku!"; 15.11.Pasākums filiālē „Latvijas dzimšanas diena”; 16.11.Radošā darbnīca
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„18.11.kopdarbs”; 28.11.Pieredzes diena filiālē – Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 02.12.Leļļu teātris filiālē
„Draugu satikšanās”; 02.12.Leļļu teātra apmeklējums „Koko un Riko”; 04.12.Radošās darbnīcas un spēles filiālē;
07.12. Ekskursija uz Ķekavu „Ziemassvētku dāvanu meklējumos”; 08.12.Spēļu diena filiālē; 11.12.Kino diena
filiālē; 11.12.Brauciens uz Rīgas Dinamo hokeja spēli; 12.12.Pasākums filiālē „Salavecītis ciemos” sadarbībā ar
LU RMK studentu pašpārvaldi; 12.12.Zīmēšanas pasākums filiālē; 13.12.Radošās darbnīcas „Rotāsim
ziemassvētku egli”; 14.12.Rotāsim savu grupu; 18.12.Dzimšanas dienas svinības; 19.12.Pasākums filiālē „Eglīte
mirdzi”; 20.12.Ziemassvētku eglīte sadarbībā ar biedrību “No Sirds Uz Sirdi”; 21.12.Pasākums filiālē
“Ziemassvētku vecīti gaidījāt” – sadarbībā ar SIA Silvanols; 25.12.Ziemassvētku izrāde Kongresu namā “Grinča
Ziemassvētki”; 26.12.Pasākums filiālē “Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām”; 27.12.Jaungada pasākums
sadarbībā ar palīdzēsim.lv (Park Inn by Radison); 27.12.Pasākums filiālē “Ziemassvētku zaķis dāvaniņas dala”;
28.12.Zīmēšanas pasākums filiālē; 29.12. Klasiskās mūzikas koncerts filiālē „Vecgadu gaidot”.
„Kalnciems”

01.01.Viss par svecēm, radoša darbnīca; 06.01.Svētku tradīcijas un ticējumi. Radoša darbnīca ‘’Katram sava
zvaigzne’’. 11.01.Pasākums filiālē ‘’Ko tu proti ?’’’; 17.01.Dienas tradīcijas un ticējumi; 26.01.Informatīviizglītojošs pasākums filiālē; 14.02.Filiāles ansambļa ‘’Sirds Dziesmas‘’ koncerts; 23.02.Masļenica. Pankūku
cepšana un degustācija; paražas un ticējumi’; 24.02.Latviskais mantojums. Meteņi un Pelnu diena; 08.03.Filiāles
ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’ apsveikumi, dziesmas, dejas; 26.03.Latviskais mantojums. Tradīcijas un ticējumi;
29.03.Teatralizēts muzikālais uzvedums ‘’Profesijas’’.
01.04. Joku diena: jautra sestdiena, dejas. Piedalījās 27 klienti.
09.04.Pasākums filiālē, tradīcijas un ticējumi; 13.04.‘’Raibāk par raibu’’ – olu krāsošana, pīrāgu cepšana, darbiņu
izstāde; 14.04.Informatīvi-izglītojošs pasākums filiālē; 16.04. - 17.04.Lieldienu pasākumi filiālē: olu kari, rotaļas,
dejas, svētku galds; 20.04.Filiāles ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’ koncerts; 21.04.Teritorijas uzkopšana un
labiekārtošana. Pikniks; 23.04.Latviskais mantojums. Tradīcijas un ticējumi; 01.05.Informatīvi-izglītojošs
pasākums filiālē; 04.05.Kinoseanss filiālē, pārrunas; 09.05.Informatīvi-izglītojošs pasākums; 11.05.Filiāles
ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’ apsveikums. Dejas; 15.05.Pārrunas, aktivitātes svaigā gaisā; 23.05.Zīmēšanas
diena: Ebru mākslas meistarklase; 26.05.Aktivitātes svaigā gaisā akordeona pavadībā; 01.06.Pārrunas, stāsti,
pastaiga pa Kalnciema kvartālu; 04.06.Pasākums filiālē, tradīcijas un ticējumi; 21.06.Filiāles ansambļa ‘’Sirds
Dziesmas’’ apsveikums. Dejas; 23.06. - 24.06.Zaļumballe; 27.06.Pasākums filiālē, tradīcijas un ticējumi;
28.06.Ražas novākšana, salātu pagatavošana.
07.07.Aktivitātes svaigā gaisā filiāles dārzā; 10.07.Ekskursija uz Jūrmalu; 26.07.Burvju triki ar ziepju burbuļiem;
14.08.Tradīcijas un ticējumi; 29.08.Radoša darbnīca; 29.08. Muzikālā pēcpusdiena; 30.08.Ogu, sēņu lasīšana,
ievārījumu vārīšana, degustācija; 30.08.Filiāles ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’ koncerts; 01.09.Mācību prieks.
10.09. Pārrunas, tējas pauze, filmas demonstrējums; 22.09.Darbnīca, izstāde; 26.09.Informatīvi-izglītojošs
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„Baldone”

pasākums; 26.09. Izstāde filiālē; 29.09.Aktivitātes svaigā gaisā filiāles dārzā senlatviešu tradīcijās.
01.10.Starptautiskā senioru diena, koncerta apmeklējums; 02.10.Skolotāju diena, Mārupes vidusskolas
apmeklējums; 13.10.Pasākums filiālē “Ražas svētki”; 19.10.Sporta svētki filiālē; 19.10.Pasākums filiālē
“Pīlādžu/kastaņu diena”, radošā darbnīca, izstāde; 31.10.Dzimšanas dienas svinības filiālē; 01.11.Pasākums
filiālē “Helovīns”, maskarāde akordeona pavadībā; 07.11.Radoša darbnīca ‘’Gatavojamies svētkiem !’’; 10.11.
Sporta svētki filiālē; 10.11.Mārtiņdienas pasākums filiālē “Jautrā pēcpusdiena”; 11.11.Lāčplēša diena, pasākumu
apmeklēšana Vecrīgā; 18.11.LR proklamēšanas diena, pasākumu apmeklēšana Vecrīgā; 23.11. Klientu dzimšanas
dienas svinības filiālē; 24.11.Katrīnas diena, tradīcijas un ticējumi; 03.12.Labdarības koncerta “Mīlestības
pieskāriens” apmeklējums; 04.12.Sporta svētki filiālē; 12.12.Pasākums filiālē “Ziemas prieks”, telpu dekorēšana,
klientu darbiņu izstāde; 14.12.Pasākums filiālē, svētku loterija, mīklu minēšana, dziesmas, dejas. 20.12.Filiāles
ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’ koncerts filiālē; 24. – 26.12.Ziemassvētku pasākumi filiālē, apsveikumi, svētku
galds, viesu uzņemšana, dejas u.c; 28.12.Pasākums filiālē, “Salaveču diena”, dāvanu saņemšana no Salaveča,
rotaļas, pārsteigumi, apsveikumi; 31.12.Vecgada balle filiālē, apsveikumi, svētku galds, viesu uzņemšana, dejas
u.c.
04.01.kafejnīcas „Dzintarliepa” apmeklējums un fotogrāfiju attīstīšana; 06.01.Ķekatas; 10.01.Baldones mūzikas
skolas 4.klases skolēnu izrāde „Nepaklausīgais Ziemassvētku vecītis”; 12.01.Kafejnīcas „Dzintarliepa”
apmeklējums un fotogrāfiju attīstīšana; 11.01.Diskotēka filiālē; 16.01.Ziemas prieki Riekstukalnā;
19.01.Muzikālā izrāde „Kaķīša dzirnaviņas”, uzstājas Gaismas internātpamatskola; 10.02.Logopēdiskais
pasākums ‘’Ziema nāca sētiņā’’; 13.02.Sporta aktivitāšu diena filiālē; 14.02.‘’Saldās sirsniņdienas pēcpusdiena’’,
Sirsniņu diena jauniešu nodaļā ‘’Saldais pārītis”; 15.02.Sirsniņdienas disenīte; 21.02.Dzimtās valodas diena –
dzejoļu un pasaku lasīšana; 22.02.Diskotēka filiālē; 24.02.Galdniecības pasākums ‘’Putnu būrīšu izgatavošanas
meistarklase”; 28.02.Kaķīšu izstādes atklāšana 1.stāva foajē; 28.02.Vijolnieku ansambļa „Britta band” koncerts
Gaismas internātpamatsskolā; 06.03.Starptautiskā konkursa programmas priekšnesums mākslas vingrošanā (viesi
no Kanādas); 08.03.Diskotēka filiālē; 13.03.Vingrošanas pēcpusdiena; 13.03.„Multikino” apmeklējums,
animācijas filmas skatīšanās; 14.03.Baldones bērnu un jauniešu centra ”Baltais ērglis” apmeklējums;
15.03.Dailes teātra apmeklēšana, izrāde „Peldošie ceļotāji”; 15.03.Logopēdiskais pasākums ”Pavasaris un putni”;
16.03.„Stāstu laiks....” pasaku un stāstu lasīšana, klausīšanās; 17.03.Zīmēšanas plenērs ”Dabas atmoda”; 22.03.
Diskotēka filiālē; 28.03.Kokapstrādes pulciņa pasākums - putnu būrīšu izgatavošanas darbnīca; 27.- 31.03.Dabas
vērošana ''Pārgājiens sulu laikā''.
04.04. Kafejnīcas „Kūkotava” apmeklējums; 06.04. - 10.04.Pārgājiens „Pavasara dabas iespaidi”; 11.04.Putnu
būrīšu izvietošana filiālē; 11.04.Lieldienu pasākums filiālē; 12.04.Diskotēka filiālē; 13.04.Lieldienu sportiskais
makšķerēšanas un gatavošanas pasākums, mācību virtuves darbnīca apvienojot ar sporta pasākumu; 17.04.
Jūrmalas pareizticīgo draudzes pārstāvju koncerts; 20.04.Pārgājiens „Pavasaris mežā”; 26.04.Diskotēka filiālē;
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27.04.Kafejnīcas „Kūkotava” apmeklējums; 03.05.Pasākums filiālē „Krāsainā diena”; 04.05.Izrāde „Reāli sliktie
puiši” Dailes teātrī; 8.05. - 31.05.Pārgājiens „Pavasara puķes apkārtnē”; 16.05.Papīra lidmašīnu lidināšana; 17.05.
Diskotēka; 18.05.Pārgājiens „Ievziedu burvība Vanagkalnā”; 19.05.Baltās pils parkā instrumentālā ansambļa
MUZI-FI sniegtais koncerts Baldonē; 19.05. - 26.05.Logopēdiskais pasākums „Pavasara darbi dārzā”;
20.05.Izrādes „Toms Sojiers” Dailes teātrī apmeklējums; 22.05.Pavasara kross; 24.05.Pārgājiens „Pavasaris
mežā, pļavā”; 26.05.Logopēdiskais pasākums „Kurš darbiņš labāks”; 27.05.A.Dziļuma 110.gadadienai veltīts
velobrauciens „Alfrēdam pa pēdām”; 29.05. Biedrības „Tauriņa efekts” organizēts brauciens „Pieredzes dienas”
ietvaros uz HAVI loģistikas parku; 30.05.Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums;
31.05.Diskotēka filiālē; 01.06.Bērnu aizsardzības dienai veltīts pikniks; 01.06.Vijolnieku ansambļa „Britta Band”
pikniks; 06.06.„Aušu” parka apmeklējums; 08.06.Sporta sacensības „Klejojošais kauss” Rūjā; 12.06.Sociālo
zinību pulciņa audzēkņu mācību gada noslēguma pasākums „Veselība un cilvēka ķermenis”; 13.06.Zooloģiskā
dārza apmeklējums; 14.06.Rīgas Motormuzeja apmeklējums; 14.06.Diskotēka filiālē; 14.06.Kafejnīcas
„Dzintarliepa” apmeklējums; 18.06.Gaismas internātskolas audzēkņu koncerts filiālē; 20.06.Ēdināšanas
uzņēmuma „Lido” filiāles „Vērmanītis” apmeklējums; 20.06.Pieredzes diena Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā; 21.06.Jāņu ielīgošana; 28.06.Diskotēka filiālē.
02.07.Radošo darbnīcu un koncerta apmeklējums Bruknas muižā „Uzcel savu baznīcu”; 04.07.-31.07.Keramikas
izstāde „Vasaras jautrie raibumiņi”; 05.07.Brauciens uz Rīgu ar sabiedrisko transportu „Skaistākās strūklakas
meklējumos”; 05.07.Diskotēka; 12.07.Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums; 12.07.Diskotēka; 14.07.Mežvidu
kafejnīcas apmeklējums; 18.07.Ekskursija uz trušu pilsētiņu Codē; 25.07.Brauciens uz jūrmalu Ragaciemā;
26.07.Biedrības „Tauriņa efekts” organizēta akcija „Pieredzes diena” ietvaros - brauciens uz Tīsu jaunsargu bāzi;
28.07.Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklējums Rīgā; 28.07.Kokapstrādes pulciņa pasākums „Apgūto iemaņu
un izstrādājumu prezentācija”; 28.07.Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklējums Rīgā; 30.07.Strūklakas
„Vāverīte” atklāšana Baldones ceriņu parkā; 01.08. - 05.08.Logopēdiskais pasākums „Pārgājiens uz Ķekaviņas
upīti”; 02.08.Baldones strūklaku apskate; 03. - 04.08.Sporta pasākums VSAC „Zemgale”; 04.08.Strūklakas
'Vāverīte' apskate; 5.08.Baldones pilsētas svētku koncerta apmeklējums Vanagkalna estrādē; 07.08. - 12.08.
Logopēdiskais pasākums „Dārza veltes”; 08.08.Sēņošana filiāles apkārtnē; 09.08.Diskotēka filiālē; 10.08.
Rundāles pils dārza apmeklējums; 14.08.Batutu centra 'Jumpspace' apmeklējums Rīgā; 15.08.Fotorāmju dārzs;
16.08. Diskotēka filiālē; 18.08.Līgo parka, Vardīšu muzeja apmeklējums; 18.08.Radošas aktivitātes filiāles dārzā;
18.08. Sabiedriski nozīmīgu vietu apmeklējums Baldonē; 23.08.'Vecrīgas atspulgs gleznās' brauciens ar
sabiedrisko transportu; 23.08.Sēņošana filiāles apkārtnē; 24.08.Kapu sakopšanas talka; 29.08.Mežvidu kafejnīcas
apmeklējums; 31.08.Muzikālais pasākums „Aiziet! Uz skolu!”; 01.09.„Zinību diena”; 05.09. Logopēdiskais
pasākums „Atā, vasara”; 06.09. 2017./2018. gada KHL 10.sezonas regulāra čempionāta spēle Dinamo Rīga –
SKA Sanktpēterburga; 06.09.Diskotēka filiālē; 07.09. Pārgājiens ‘Meža veltes’; 07.09.Sporta pasākums „Pretī
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rudenim”; 09.-10.09. Sporta spēles „Mēs varam 2017” Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā; 11.09. Sīpolu novākšanas
talka; 12.09.Sēņošana filiāles apkārtnē; 14.09.Sporta pasākums „Boccia – 2017” VSAC „Vidzeme” filiālē
„Ropaži”; 19.09. Zīmēšanas plenērs; 20.09.Diskotēka filiālē; 21.09. Pārgājiens uz mežu: ziedu un augu ievākšana
herbārijam; 22.09.Sēņošana filiāles apkārtnē; 28.09.Biedrības „Tauriņa efekts” organizētās akcijas ”'Pieredzes
diena” ietvaros - iepazīšanās ap policista darbu Jelgavas pašvaldības policijā. 02.10. - 06.10. Logopēdiskais
pasākums filiāles dārzā ‘Dārza darbi rudenī’; 04.10.Jubilāru sveikšana un multiplikācijas filmas skatīšanās;
09.10. - 27.10. Pārgājiens ‘Pretī rudenim’; 09.10. - 31.10. Izstāde ‘Mans draugs Miķelis’; 11.10.Norvēģu dejotāju
grupas priekšnesums filiālē; 12.10.Zveja mākslā un mūzikā brīvdienu mājā ‘Mežvītoli’, ‘Jūriņ prasa smalku
tīklu’; 23.10. Zinātnes centra “Zino” apmeklējums; 25.10.Kafejnīcas ‘Dzintarliepa’ apmeklējums; 25.10. Jubilāru
sveikšana un multiplikācijas filmas skatīšanās; 26.10.Kafejnīcas ‘Dzintarliepa’ apmeklējums; 26.10.Ātrās
ēdināšanas restorāna ‘Hesburger’ Salaspilī apmeklējums; 27.10. Logopēdiskais pasākums ‘Rudens nāca sētiņā’;
09.11.Pasākums filiālē ‘Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!’; 14.11.Priekšlasījums ‘Rakstu takas’; 15.11.
Jubilāru sveikšana un multiplikācijas filmas skatīšanās; 15.11.Bērnu un jauniešu ar invaliditāti sporta festivāls
'Nāc un sporto sev par prieku!'; 17.11.Svētku koncerts „...ļauj man pie Tevis šovakar nākt...”Baldones vidusskolā;
17.11.Gaismas festivāla ‘Staro Rīga’ apmeklējums; 18.11.Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai
veltīto pasākumu apmeklējums; 23.11.Kafejnīcas ‘Ilzes kūku darbnīca’ Baldonē apmeklējums; 27.11.– 03.12.
Izstāde filiālē ‘Mans adventes vainags’; 28.11.Biedrības 'Tauriņa efekts' organizētās akcijas 'Pieredzes diena'
ietvaros: Neatliekamās med. palīdzības dienesta apmeklējums; 29.11.Jubilāru sveikšana un multiplikācijas filmas
skatīšanās; 30.11.‘Ceriņparka’ apmeklējums Baldonē; 02.12.Leļļu teātra apmeklējums, ‘Gaidīsim Ziemassvētkus
kopā’ izrāde ‘Koko un Riko’; 05.12.Lielās svētku egles apskate Baldonē; 05.12. 2017./2018. gada KHL
10.sezonas regulāra čempionāta spēle; 06.12.Jubilāru sveikšana un multiplikācijas filmas skatīšanās; 07.12.Filiālē
‘Baldone’ visas dienas garumā norisinās radošās darbnīcas; 08.12.Pasākums filiālē ‘Dom Postroim’; 10.12.
Vijolnieku ansambļa ‘Britta Band’ koncerts Bruknas muižā; 11.-16.12. Pastaigas mežā ‘Ziemas prieki’; 11.12.
2017./2018. gada KHL 10.sezonas regulāra čempionāta spēle; 14.12.Rīgas mūzikas skolas audzēkņu koncerts
filiālē; 19.12.Ziemassvētku sveicieni no Baldones mūzikas skolas 6. klases skolniekiem; 21.12.Atpūtas centra
‘Lido’ apmeklējums; 26.12.Pasākums filiālē, piparkūku cepšana; 28.12.Pasākums filiālē ‘Ziemas pasaka’; 29.12.
Atpūtas centra ‘Lido’ apmeklējums.
„Ezerkrasti”

Berģu iela 142
02.01.Kinoseanss filiālē; 04.01.Filiālē ar savu dziesmu koncertprogrammu viesojās Maija Kalniņa no Daugavpils.
06.01.Filiālē uzstājas vokālais ansamblis ‘’Rasa”; 08.01.Diskotēka filiālē; 10.01.Diskotēka filiālē; 10.01.Filiālē
viesojās aktieris Rūdolfs Plēpis. 11.01.Filiālē viesojās VSAC ‘’Vidzeme” filiāles „Ropaži” drāmas grupa ar „
Ziemassvētku Bētlemes stāstu”. 12.01.Pareizticīgo baznīcas kora koncerts ar mācītāja piedalīšanos.
17.01.Diskotēka filiālē; 18.01.Filiālē viesojās mūziķis un estrādes mākslinieks Sandis Kiops; 25.01.Rīgas 94.
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vidusskolas tautas deju kolektīva uzstāšanās; 26.01.Katoļu draudzes Dievkalpojums; 31.01.Filiālē ar
priekšnesumiem viesojās mūsdienu deju grupa ‘’STILS’’. 01.02.Filiālē kinoseanss; 02.02.Ansamblis
‘’Ezerkrasti’’ viesojās Vecumniekos; 02.02.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 07.02.Sporta spēles filiālē;
08.02.Filiālē ar koncertu uzstājās vokāliste Diāna Paško, Ukrainas ‘’X Faktors’’ dalībniece. 09.02.Pareizticīgo
draudzes Dievkalpojums; 14.02.Filiālē viesojās dziedātāja Kristīne Šomase, Valentīndienas balle un
pašdarbnieku koncerts; 15.02.Filiālē diskotēka; 16.02.Ansamblis ‘’Ezerkrasti’’ un pašdarbnieki viesojās VSAC
‘’Vidzeme’’ filiālē ‘’Ropaži’’; 21.02.Radošā tikšanās ar grupas ‘’A-Eiropa’’ bijušo dalībnieci Solvitu Avakjanu
jeb Solu; 22.02.Čaklāko un aktīvāko ‘’rūķīšu’’ godināšanas pasākums; 22.02.Kinoseanss filiālē; 23.02.Katoļu
draudzes Dievkalpojums; 01.03.Diskotēka filiālē; 07.03.Ar koncertprogrammu ‘’Tiekamies martā’’ uzstājās
ansamblis ‘’Ezerkrasti’’ un citi pašdarbnieki; 08.03.Filiālē viesojās latviešu trompetists, dziedātājs Andris
Ābelīte; 09.03.Sporta spēles filiālē. 14.03.Viesojās šlāgermūzikas izpildītāju duets Heinrihs Kalvītis un Elita
Strazdiņa; 15.03.Ansamblis ‘’Ezerkrasti’’ un citi pašdarbnieki viesojās VSAC ‘’Rīga’’ filiālē ‘’Jugla“; 16.03.
Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 16.03.Filiālē uzstājās grupa ‘’Draugi uz mūžu’’. 21.03.Filiālē viesojās
multimākslinieks - dziedātājs, dziesmu autors, dīdžejs Roberts Gobziņš. 22.03.Filiālē uzstājās duets Normunds
Jakušonoks un Daiga Petkeviča; 28.03.Filiālē viesojās dziesminieks Pāvels Mazors; 28.03.Filiālē no
Santpēterburgas uzstājās dziesmu un deju kolektīvi; 29.03.Barikāžu muzeja apmeklējums; 30.03.Katoļu
draudzes Dievkalpojums.
04.04.Smieklu dienai veltīts parodiju un humoru šovs filiālē; 05.04.Kinoseanss filiālē ‘’Latviešu multfilmas’’;
07.04.Video diskotēka filiālē ‘’Pavasaris klāt!’’; 10.04.Lieldienām veltīts pasākums ar pieredzējušo svētku
tradīciju pazinēju, pedagoģi Dzintru Asari; 11.04.Filiālē viesojās senioru vokālais ansamblis “Gaujmalas
lakstīgalas” un senioru līnijdeju grupa "Varavīksne"; 12.04.Filiālē viesojās mūziķis Andris Ērglis; 13.04.Sporta
spēles filiālē; 16.04.Katoļu Draudzes Dievkalpojums; 18.04.Diskotēka filiālē; 21.04.Lielā talka – teritorijas
uzkopšanas darbi; 23.04.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 26.04.Filiālē viesojās dziedātāja Aija Vītoliņa jeb
Amber; 30.04.Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 02.05.Diskotēka filiālē; 03.05.Baltā galdauta svētki, Latvijas
otrās dzimšanas dienas svinības; 14.05.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 18.05.Diskotēka filiālē; 21.05.
Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 23.05.Filiālē viesojās dziedātājs Andris Skuja; 28.05.Katoļu Draudzes
Dievkalpojums; 31.05.Filiālē viesojās dziedātāja Maija Lūsēna; 03.06.Norvēģu jauktā kora „San hor Glade
Tanter„ koncerts filiālē; 04.06.Katoļu Draudzes Dievkalpojums; 07.06.Filiālē ar koncertprogrammu „Tava
dvēsele dzied„ viesojās dziedātāja - Lēdmanes kultūras nama direktore Inese Nereta; 11.06.Luterāņu draudzes
Dievkalpojums; 13.06.J. Mediņa mūzikas skola audzēkņu koncerts filiālē; 18.06.Pareizticīgo draudzes
Dievkalpojums; 21.06. Līgo svētku pasākums filiālē „Ezerkrasti” – „Līgo, līgo”; 22.06.Rīgas Latviešu biedrības
kora „Erelbe” un vokālā ansambļa „Krētas freskas” koncerts filiālē „Nu atnāca Jāņu diena ”; 27.06.Kinoseanss
filiālē; 28.06.Filiālē „Zaļumballe vasarīgās noskaņās”; 09.07.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 11.07.
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Ezerkrastos viesojās ar koncertu jaunā džeza pianiste un vokāliste, Itālijas Mūzikas Akadēmijas studente
Dženifere Rumpāne; 12.07.Vokālās mūzikas koncerts filiālē –
viesojās vokāliste Žanna Milova;
16.07.Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 18.07.Kinoseanss filiālē „80.dienas apkārt zemeslodei”; 23.07.
Katoļu Draudzes Dievkalpojums; 25.07.Kinoseanss filiālē „Uz slavas asmens”; 26.07. Diskotēka filiālē „Jautrā
vasara”; 02.08.CD koncerts filiālē; 03.08. Filiālē viesojās ansamblis no Jēzus Kristus baznīcas; 07.08.Šveices
jauniešu simfoniskā orķestra koncerts filiālē; 08.08.Diskotēka filiālē; 09.08.Filiālē viesojās Elza Kanceviča no
dziedošām ģimenēm; 13.08.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 16.08.Kinoseanss filiālē. 17.08. Filiālē viesojās
Dailes teātra jaunais aktieris Edijs Zaks; 20.08. Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 27.08.Katoļu Draudzes
Dievkalpojums; 29.08. Diskotēka filiālē „Vasarai aizejot ! ”; 30.08. Kinoseanss filiālē - „ Mamma mia”; 05.09.
Lekcija „Par alkohola un citu kaitīgo vielu ietekmi uz cilvēka veselību”, lektore Kristīne Mozerte; 06.09.Ar
koncertprogrammu filiālē viesojās dziesminiece, komponiste, ērģelniece Silvija Silava; 10.09.Luterāņu draudzes
Dievkalpojums; 12.09.Diskotēka – „Vasarai aizejot”; 17.09.Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 19.09.Ar
priekšnesumiem viesojās kristīgais iluzionists, Latvijas Armijas kapelāns Zigmārs Atvars; 24.09.Katoļu
Draudzes Dievkalpojums; 26.09.Kinoseanss filiālē; 29.09. Diskotēka – „ Dzeltenās lapas ”.
03.10.Diskotēka filiālē „Rudens lapu virpulī ”; 10.10.Radoša tikšanās ar latviešu dziedātāju, 2002.gada
Eirovīzijas dziesmu laureāti Mariju Naumovu; 11.10.Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jauniešu orķestra koncerts
filiālē; 17.10.Sporta sacensības „Rudens Lapas”; 18.10.Juglas Mūzikas skolas jauno pianistu koncerts filiālē;
19.10.Rīgas 6.vidusskolas 2.klases audzēkņu koncerts filiālē; 20.10.Luterāņu draudzes Dievkalpojums;
20.10.Latviešu pianistes un komponistes Solveigas Selgas klaviermūzikas koncerts filiālē; 24.10.Ādažu kultūras
centra bērnu popgrupas „Rakari” koncerts filiālē; 25.10.Biedrības „Tuvu” un NVO „ Pūks un draugi” spēlfilmas
„Možums” pirmizrāde un tikšanās ar radošo grupu; 07.11.Koncerts, dejas filiālē „Ar smaidu pa dzīvi”;
08.11.Filiālē viesojās Rīgas Stila un Modes tehnikuma jaunie frizieri. 14.11.Folkloras kopas “Kama“ koncerts
filiālē; 15.11.Latvijas Valsts svētkiem veltīts koncerts filiālē, piedalās filiāles “Ezerkrasti” vokālais ansamblis un
teātra pulciņa dalībnieki; 22.11.Ar koncertprogrammu filiālē “Meitene ar zaļām acīm – viesojās Latvijas Bērnu
bāreņu fonda vadītājs un latviešu dziedātājs Kaspars Markševics; 23.11.Ar koncertu filiālē viesojās estrādes
ansamblis „Draugi uz mūžu”; 26.11.Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 29.11.Novembra jubilāru sveikšana un
dejas filiālē; 04.12. Filiālē viesojās brazīļu dejotājs Vanessu Ruffino un ģitārists Rodrigo Manfrinatti. 12.12.
Sporta aktīvistu gada noslēguma pasākums filiālē; 12.12.Mēneša jubilāru sveikšana; 13.12.Filiālē viesojās Rīgas
Valsts 1.ģimnāzijas jauktā kora „Frekvence” ar Ziemassvētku programmu „POP CHRISTMAS”; 14.12.Filiālē ar
Ziemassvētku programmu viesojās Rīgas Imantas Valsts ģimnāzijas zēnu koris; 15.12.Filiālē Lūcijas dienas
koncertā viesojās Latvijas Kultūras Akadēmijas studenti ar teatralizētu priekšnesumu; 16.12.Filiālē ar
Ziemassvētku koncertprogrammu viesojās koris „Sanda”; 21.12.Ziemassvētku koncerts filiālē, piedalījās filiāles
“Ezerkrasti” ansamblis; 22.12.Katoļu Draudzes Dievkalpojums.
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Berģu iela 160
02.01.Pasākums filiālē “Foto slaidšovs”; 05.01.Zvaigznes dienas diskotēka; 12.01.Kino-seanss “Latviešu
īsfilmas''; 16.01.1991.g.barikāžu muzeja apmeklējums; 19.01.Diskotēka filiālē; 23.01.Ekskursija uz Nacionālo
bibliotēku; 24.01.Sportiska pastaiga gar Juglas ezeru; 26.01.Filiālē masku balle, janvāra jubilāru sveikšana;
30.01.Kinoseanss ''Modris''; 31.01.Kopīgs pasākums filiālē “Dvēseliskās pārrunas”; 02.02.Kora izbraukuma
koncerts Vecumniekos; 06.02.Kinoseanss ''Latviešu multfilmas''; 08.02. Romantiska dziesmu pēcpusdiena; 10.02.
Sportiska pastaiga pie Mākoņkalna meža; 13.02.Valentīndienas balle filiālē; 16.02.Kora izbraukuma koncerts
Ropažu SAC; 22.02.Pārrunas ar Raunas luterāņu mācītāju; 24.02.Februāra jubilāru sveikšana, dejas; 28.02.
Sporta stafetes filiālē; 03.03.Relaksējošā video diskotēka; 05.03.Brain games galda spēles. 06.03.Kinoseansss
filiālē ''Latviešu multfilmu mix''; 08.03.Starptautiskās sieviešu dienas pasākums/Modes skate filiālē; 09.03.
Tikšanās ar kristīgiem jauniešiem (ASV); 10.03.Sportiska pastaiga; 14.03.Ekskursija uz Juglas ezeriem; 15.03.
Kora koncerts SAC ''Jugla''; 15.03.Sporta diena filiālē; 17.03.Diskotēka filiālē; 20.03.Kinoseanss ''Pērku jūsu
vīru!’’; 24.03.LU Kosmosa izpētes muzejs; 29.03.Muzikālā pēcpusdiena; 31.03.Marta jubilāru sveikšana un
dejas. 05.04.Kinoseanss filiālē ''Latviešu multfilmas''; 11.04.Lieldienu pasākums filiālē; 12.04.Video retro
koncerts filiālē; 13.04.Lielā talka; 19.04.M.Dukura koncerts filiālē; 20.04.Ekskursija uz Rīgas motor-muzeju;
24.04. Pavasara diskotēka filiālē; 26.04.Cirka video izrādes filiālē; 28.04.Aprīļa jubilāru sveikšana;
07.05.Videodiskotēka ''Pavasaris klāt!''; 10.05.Kinoseanss filiālē, multfilma "Stārķis"; 12.05.Pavasara "Modes
skate"; 13.05.Izbraukums uz atvērto durvju dienu SIVA; 17.05.Ekskursija uz Brīvdabas muzeju; 17.05.Kora
izbraukuma koncerts uz RSAC "Stella maris"; 19.05.Diskotēka filiālē; 20.05.Paraolimpiskā diena Ķeizarmežā;
22.05.Pastaiga pa Juglas promenādi; 24.05.Kinoseanss filiālē "Emīla nedarbi"; 26.05.Maija jubilāru sveikšana;
29.05.Karaoke konkurss; 31.05.Futbola turnīrs Staicelē ‘’Seni Cup’’; 02.06.Ekskursija uz Ugunsdzēsības muzeju;
05.06.Kino seanss filiālē ''Garfīlds''; 08.06.Izbraukums uz ''Klejojošais kauss'' Rūjienā; 09.06.Diskotēka filiālē;
14.06. Kinoseanss filiālē; 20.06.Ielīgošanas pasākums filiālē; 20.06.Filiāles kora uzstāšanās Ziepniekkalna
Dienas centrā; 22.06.Filiāles kora koncerts VSAC "Vidzeme" filiālē "Ropaži"; 28.06.Pēterdienas pulciņu izstāde;
30.06.Jūnija jubilāru sveikšana; 05.07.Kinofilma ''Nejaukais ES'; 06.07.Kora izbraukuma koncerts ''Dzintara
Melodija''; 06.07.Diskotēka ''Izvēlas klienti''; 11.07. Izbraukums uz sporta kvartālu Kr. Barona ielā 116a;
14.07.Popiela filiālē; 17.07.Sporta stafetes; 20.07.Diskotēka filiālē ''Vasaras vidū''; 25.07.Teātra izrāde ''Vasaras
ceļojums''; 25.07.Izbraukums uz Vecāķu jūrmalu; 26.07.Izbraukums uz sporta spēlēm VSAC ”Rīga” filiālē
“'Jugla''; 26.07.Fotošovs ''No ziemas līdz vasarai”; 27.07.Izbraukums uz Mazsalacu; 28.07.Jūlija jubilāru
sveikšana; 01.08.Izstādes apmeklējums centrā ''Koka Rīga''; 02.08.Jautrās stafetes; 04.08.Diskotēka ''Izvēlas
klienti!''; 08.08.Draudzības sporta turnīrs VSAC ”Rīga” filiālē “'Jugla''; 09.08.Kinokomēdija ''Es mīlu jūsu
meitu"; 09.08.Ekskursija uz Nacionālo bibliotēku; 10.08. Ekskursija uz Tukumu; 15.08.Sportiska ekskursija uz
Ziemeļblāzmas pili un parku; 15.08.Kora izbraukuma koncerts uz dienas aprūpes centru ''Saulessvece";

17
17.08.Retro diskotēka; 18.08 - 20.08. Rīgas svētku apmeklējums; 22.08. Kora izbraukuma koncerts uz sociālās
aprūpes centru ''Liepa"; 23.08.Kora izbraukuma koncerts uz VSAC ”Rīga” filiāli“'Jugla''; 23.08. Kino vakars;
25.08.Draudzības futbola spēle; 30.08.Augusta jubilāru sveikšana; 31.08.Izbraukums uz Salaspils Botānisko
dārzu; 01.09.Zinību dienas pasākums Rīgas 5.internātskolā; 04.09.Hokeja spēle Arēnā “’Rīga’’; 06.09.Muzikālais
dzejas vakars; 07.09.Futbola turnīrs “Slokas kauss-2017” Jūrmalā; 07.09.Kinoseanss “Vai viegli būt jaunam?”;
09.09. Bumbiņu mešanas sacensības filiālē; 14.09.Sporta sacensības ‘’Boccia-2017’’ Ropažos;
21.09.Sadraudzības festivāls ‘’Sadancis” Iecavā; 29.09. Septembra jubilāru sveikšana. 04.10.Pasākums filiālē
“Foto slaidšovs”; 06.10.Sadraudzības spēle futbolā; 06.10. Sēņošanas pārgājiens Berģu mežā; 10.10.Mākslas
studijas izstādes apmeklēšana Berģu kultūras centrā; 11.10.Diskotēka filiālē; 13.10.Ekskursija uz Brīvdabas
muzeju; 17.10.Filiālē norisinās Sporta stafetes boulingā; 19.10.Kinoseanss, mākslas filma "Purva bridējs"; 24.10.
Rudens dārza talka; 27.10.Dziesmu un deju parāde filiālē "Rudens zelts"; 31.10.Oktobra jubilāru sveikšana un
dejas; 01.11.Novusa turnīrs starp Berģu 160 un Berģu 142 klientiem; 02.11.Pasākums filiālē ''Rudens roze'';
10.11.Pastaiga - Berģu skati, dabas materiālu vākšana; 10.11.Kinoseanss, filma ''Zvejnieka dēls'';
17.11.Diskotēka filiālē ar labākajiem latviešu dziedātāju hītiem; 23.11.Dambretes turnīrs starp filiālēm ''Jugla'' un
''Ezerkrasti''; 29.11.Šautriņu mešanas sacensības; 30.11.Novembra jubilāru sveikšana un dejas; 02.12.Izbraukums
uz Ziemassvētku labdarības akcijas pasākumu - svētku pusdienām; 06.12.Kinoseanss, filma ''Kā Grinčs nozaga
Ziemassvētkus''; 07.12.Izbrauciens uz VEF Kultūras pili; 12.12.Sporta dienas pasākums filiālē; 13.12.Ekskursija
uz Latvijas Nacionālo bibliotēku; 13.12.Ziemassvētku piparkūku cepšana; 15.12.Diskotēka filiālē; 18.12.Filiāles
rotāšana Ziemassvētku noskaņās; 19.12.Pulciņu darbu izstāde un čaklāko klientu apbalvošana; 20.12.Draudzības
sporta turnīrs novusā VSAC “Rīga” filiālē ''Jugla; 28.12.Decembra jubilāru sveikšana un Ziemassvētku balle.

 izdevumu izpilde pārskata periodā un izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, izdevumu izmaiņu paskaidrojumi
(+/- atlīdzības izdevumi, + - preces un pakalpojumi; +/- kapitālie izdevumi);
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Tabula Nr.3
EUR

Finansiālie rādītāji

1

Pārskata perioda
izpildes un
Iepriekšējā gada Pārskata perioda
Pārskata
iepriekšējā gada
12 mēnešu izpilde
plāns
perioda izpilde
12 mēnešu
izpildes
izmaiņas
5=4–2

6=3–4

Pārskata perioda
Pārskata perioda
izpildes un
izpilde pret
iepriekšējā gada
pārskata
perioda
12 mēnešu
plānu
izpildes izmaiņas
(procentos)
(procentos)
7=4:2x100–100

8=4:3x100

2

3

10760724

11293539

11264494

503770

29045

4.7

99.7

Atlīdzība

7674148

7934379

7934184

260036

195

3.4

100

Preces un pakalpojumi

2777564

2927798

2919708

142144

8090

5.1

99.7

Kapitālie ieguldījumi

112599

211320

206011

93412

5309

83.0

97.5

Izdevumi kopā

4

Pārskata
perioda
plāna un
izpildes
starpība

Izdevumi pārskata periodā ir apgūti 99.7 % apjomā attiecībā pret pārskata perioda plānu. Konta atlikums uz 31.12.2017 EUR 683.
Salīdzinot ar iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, 2017.gada pārskata periodā izdevumi atlīdzībai palielinājušies, jo valstī ir palielināta
minimālā darba alga.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem 2017.gada pārskata periodā ir palielinājušies attiecībā pret iepriekšējā pārskata perioda izpildi, jo
2017.gada beigās no Rīgas Domes atgūtais debitoru parāds tika novirzīts preču un pakalpojumu apmaksai, lai mazinātu kreditoru atlikumu un
atslogotu 2018.g. budžetu, kā arī 2017.g. tika saņemts papildus finansējums, kas novirzīts aprūpes centrā dzīvojošo bērnu vajadzībām.
Kapitālie izdevumi 2017.g. palielinājušies, jo tika saņemts papildus finansējums, kas novirzīts funkcionālo gultu iegādei VSAC klientiem –
bērniem, kā arī ugunsdrošības prasību nodrošināšanai.
 izdevumu izpilde pārskata periodā un starpība, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, pārskata periodā veiktās aktivitātes (Remontdarbi
(pa filiālēm); Kapitālie izdevumi (pa filiālēm); Pasākumi (pa filiālēm); kā arī, ja piešķirti papildus finanšu līdzekļi – piešķirti, apgūti,
neapgūti – novirzes no plāna pamatot);
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No pamatbudžeta konta apmaksāti kārtējie remontdarbi:
Filiālē „Baldone”
 Loga stikla paketes nomaiņa
 Karstā ūdens sistēmas avārijas remonts
 Ūdens padeves sistēmas bojājumu novēršana
Filiālē „Ezerkrasti”
 Loga stikla paketes nomaiņa
 Pazemes komunikāciju atrakšanas darbi
 Aukstā ūdens pazemes cauruļvadu remonts
 Siltummezgla tehniskā stāvokļa pārbaude, siltummaiņa nomaiņa
 Optiskā kabeļa ierīkošana
Filiālē “Jugla”
 Siltummainis siltummezgla remontam
 Ventilācijas sistēmas avārijas remonts ēdamzālē
Filiālē “Pļavnieki”
 Ūdensvada izvades mezgla pārbūve
 Siltuma padeves sistēmas remonts
No pamatbudžeta konta pārskata periodā ir apmaksāti kapitālie izdevumi:
Filiālē “Baldone”
 Attīrīšanas iekārtas cirkulācijas sūknis
 Ūdens cirkulācijas sūknis
 Saimnieciskie pamatlīdzekļi (elektriskais katls, gaļas mašīna, mikseris, kartupeļu mizotājs, veļas mazgājamā mašīna, veļas žāvētājs)
 Tehniskā būvprojekta izstrāde siltināšanas projektam – avanss
 Būvprojekta ekspertīzes veikšana (saistībā ar siltināšanas projektu)
 2 funkcionālo gultu iegāde bērniem
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Filiālē “Ezerkrasti”
 Medicīnas aparāts podologam
 Saimniecības pamatlīdzekļi (krūmgriezis, ledusskapji, šujmašīna, veļas mazgājamās mašīnas)
 Tehniskā būvprojekta izstrāde skursteņa nojaukšanai
Filiālē “Jugla”
 Acu ārsta iekārtas
 Saimnieciskie pamatlīdzekļi (mēbeles, putekļsūcējs, mūra gropfrēze remonta veikšanai, veļas mazgājamā mašīna, žāvētājs, el.katls,
blenderis, zāles pļāvējs)
 Ilggadīgie stādījumi
 Tehniskā būvprojekta izstrāde siltināšanas projektam – avanss
 Būvprojekta ekspertīzes veikšana (saistībā ar siltināšanas projektu)
Filiālē „Kalnciems”
 Saimnieciskie pamatlīdzekļi (elektriskā plīts, el. gaļas maļamā mašīna)
Filiālē „Pļavnieki”
 13 funkcionālās gultas ar matračiem
 Spīdošās šķiedras gaismas terapijai, burbuļu caurule bērniem
 Saimnieciskie pamatlīdzekļi (2 mikseri, veļas žāvētājs)
 Skābekļa koncentrators
Filiālē „Rīga”
 Saimnieciskie pamatlīdzekļi (ledusskapis, elektriskā gaļas mašīna, blenderis, 2 veļas mazgājamās mašīnas)
 Vanna klientu aprūpei
 Spīdošās šķiedras gaismas terapija
Filiālē „Teika”
 Saimnieciskie pamatlīdzekļi (veļas mazgājamā mašīna)

21
Administrācija
 Licences par limita palielinājumu resursu vadības sistēmai “Horizon”, saistībā ar informācijas apjoma pieaugumu
 Papildus vietas personāla un algu blokā resursu vadības sistēmai “Horizon”
 Datortīkla testeris
 Servera tīklu skapis
 Mēbeles dokumentu glabāšanai
 Kopētājs
Vairākām filiālēm EUR 30000 – noslēgts līgums ar VSAI “Šampētera nams” par ugunsdrošības prasību atbilstības normatīvajiem aktiem
izvērtēšanu.
Papildus piešķirtais finansējums:


2017.gadā papildus piešķirti EUR 21659 ārstniecības struktūrvienību pilnveidei un klientu analīžu veikšanai. 2017.g. ir iegādātas jaunas
acu ārsta iekārtas filiālei “Jugla” redzes invalīdu veselības aprūpes nodrošināšanai par EUR 24823, t.sk., autorefkeratometrs, tonometrs
bezkontakta Pulsair Intellipuff Keeler, auto perimetrs Tomey AP-2500, oftalmoskops professional 2.8V Keeler, proves briļļu rāmis
Essilor ESS204, digitālā spraugas lampa Huviotz HS-5500, oftalmiskā lēca Volk 78D.
Iegādāts arī podologa medicīnas aparāts filiālei “Ezerkrasti” par EUR 1500, medicīnas intrumenti par EUR 905, ledusskapis
medikamentu glabāšanai filiālē “Ezerkrasti” par EUR 127, kā arī apmaksātas klientu analīžu veikšanas un ārstu konsultācijas klientiem.



2017.gada decembrī VSAC “Rīga” tika piešķirts papildus finansējums EUR 98338, lai atjaunotu materiāltehnisko bāzi, nodrošinātu
aprūpes personāla apmācības, kā arī lai nodrošinātu ugunsdrošības sistēmas pilnveidi. Piešķirtais finansējums izlietots paredzētajiem
mērķiem – iegādāti speciālie trauki klientu ēdināšanai, dažādas attīstošās rotaļlietas bērniem, spīdošās šķiedras gaismas terapijai bērnu
nodarbībām, Airex paklāji, vannas klientu aprūpes nodrošināšanai, funkcionālās gultas un matrači bērniem, organizētas apmācības
aprūpes personālam, kā arī noslēgts līgums ar VSAI “Šampētera nams” par ugunsdrošības prasību atbilstības normatīvajiem aktiem
izvērtēšanu.



2017.gadā tika piešķirts finansējums aprūpes personāla supervīzijām, 2017.gadā komandas profesionālās kompetences supervīzijas
pakalpojums tika nodrošināts 115 darbiniekiem, veikts maksājums EUR 1781 apmērā. Supervīzijas tiks turpinātas arī 2018.gadā.
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pārskata perioda izdevumu neizpildes paskaidrojumi, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, pārskata periodā neveiktas aktivitātes,
salīdzinot ar plānotajām aktivitātēm, paskaidrojums par aktivitāšu neveikšanas iemesliem (+/- : maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumi; EKK 2000 „Preces un pakalpojumi” EKK 6000 „Sociālie pabalsti”; EKK 5000 „Pamatkapitāla veidošana”);
Tabula Nr.5

Finansiālie rādītāji

Pārskata perioda
plāns

Pārskata
perioda izpilde

Pārskata perioda
plāna un izpildes
starpība

1

3

4

6=3–4

Pārskata
perioda izpilde
pret pārskata
perioda plānu
(procentos)
8=4:3x100

Izdevumi – kopā

11293539

11264494

29045

99.7

KK1000:Atlīdzība

7934379

7934184

195

100

KK 2000:Preces un pakalpojumi

2927798

2919708

8090

99.7

KK:6000:Sociālie pabalsti

220042

204591

15451

93.0

KK:5000Pamatkapitāla veidošana

211320

206011

5309

97.5

Skaidrojums

Izdevumi pārskata periodā izpildīti par
99.7 % attiecībā pret plānu. Konta
atlikums uz 31.12.2017 EUR 684.
Izdevumu neizpilde EUR 29045
veidojusies, tādēļ, ka bija arī ieņēmumu
neizpilde dēļ pašvaldības maksas
klientu samazinājuma.

 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;
 piedāvāt citus risinājumus.

