Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2018. gada 12 mēnešos
I. Valsts pamatfunkciju īstenošana
Programmas/apakšprogrammas kods
05.03.00
Paveiktais
1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz
piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai
un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma,
uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs

Programmas/apakšprogrammas nosaukums
Valsts sociālie pakalpojumi, Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam
Norāda pārskata periodā paveikto – pasākumus un (vai) aktivitātes
(ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas
ministrijas/iestādes mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no
kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un
ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs
1. Paaugstināta darbinieku kapacitāte pilnveidojot personāla
profesionālo kvalifikāciju, nodrošinot supervīzijas, kovīzijas un
seminārus.
2. Nodrošināta bērna labākajām interesēm un individuālajām
vajadzībām atbilstoša aprūpe, kas atbilst mūsdienu prasībām un
starptautiskajiem standartiem.
3. Izvērtēta iespēja nodrošināt bērniem aprūpi ģimenes vidē un
pakalpojumus ģimenei pietuvinātā vidē. Palielināti uzturlīdzekļi pirms
adopcijas aprūpei. Sadarbībā ar pašvaldības un NVO, audžuģimenēm,
lai veicinātu bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nonākšanu ģimenes aprūpes vidē iespējami īsākā laika periodā.
4. VUGD pārbaužu prasību izpildē norādīto ieteikumu skaita
mazināšanās.
5. Sadarbībā ar īpašumu apsaimniekotāju tiek veikta infrastruktūru
sakārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Veikta arī
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saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde, tajā skaitā 5 speciāli aprīkotu
mikroautobusu iegāde VSAC klientu vajadzībām. Veiktas investīcijas
arī IT nozarē.
2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta
paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam.
Sniedz skaidrojumu, 1.punktā minētie pasākumi un (vai) aktivitātes
ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības
rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. Skaidrojumu sniedz, aizpildot
budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem
Minēto pasākumu veikšanai 2018.gada 12 mēnešos tika izlietots
finansējums no VSAC “Rīga” piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
1. Supervīziju apmaksai EUR 22 747 apmērā. Semināru apmaksai EUR 7117
apmērā. Kopā izmaksas EUR 29 864 apmērā. Supervīzijas apmeklēja
VSAC “Rīga” sociālās aprūpes personāla darbinieki no visām 7 filiālēm,
kā arī administrācijas sociālo pakalpojumu nodaļas speciālisti atbilstoši
sākotnēji sastādītajam plānam, kopskaitā reģistrētas 1644 darbinieku
apmeklējuma reizes. Semināri tika organizēti vai apmeklēti par šādām
tēmām: Normalizācijas principu ievērošana bērniem ar garīgās attīstības
traucējumiem, Alternatīvās komunikācijas metodes bērniem ar garīgās
attīstības traucējumiem, Pielāgotas aktivitātes cilvēkiem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, Atkarība – neizbēgamība, atkarība vai
slimība, Advancēti teipošanas kursi fizioterapeitiem, Pirmās palīdzības
apmācības, Labā prakse autisma jomā, Individuāla pieeja darbā ar
klientiem ar smagiem attīstības traucējumiem, Bērnu tiesību aizsardzība,
Alternatīvās komunikācijas metodes, Minimālās higiēnas prasības
pārtikas apritē nodarbinātajiem, kā arī ugunsdrošības apmācība atbilstoši
rīcības plānam, EIS sistēmas lietotāju apmācības un sistēmas “Horizon”
lietotāju apmācības, saistībā ar likumu izmaiņām.
2. Tika nodrošinātas piemaksas pie darba algas darbiniekiem, kas iesaistīti
bērnu sociālās aprūpes, audzināšanas un sociālās rehabilitācijas procesa
nodrošināšanā. 2018.g. 12 mēnešos šim mērķim tika piešķirts finansējums
EUR 436 548 apmērā, kas tika izlietots paredzētajam mērķim.
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Iegādātas medicīnas iekārtas klientu veselības nodrošināšanai, t.sk.,
inhalatori, baktericīdās lampas, medicīnas sūknis, pulsa oksimetri,
tonometri. Kopējā summa EUR 5345.
3. Tika izmaksātas uzturlīdzekļu kompensācijas naudā par bērna atrašanos
pirmsadopcijas aprūpē EUR 11 817 apmērā, t.sk., filiāles “Pļavnieki”
bērniem EUR 8865 un filiāles “Rīga” bērniem EUR 2952 apmērā. 2018.g.
gadā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti dubultā apmērā.
4. Saistībā ar VUGD prasībām tika veikta visu filiāļu ventilāciju iekārtu
tehniskā apkope, šim mērķim izlietoti budžeta līdzekļi EUR 11 580
apmērā. Vēl veiktas ugunsdzēsības krānu pārbaudes un marķēšanas, kā arī
ugunsgrēka izziņošanas sistēmu apkopes visās filiālēs un nepieciešamības
gadījumā ar remonts, evakuācijas plānu izstrādes - izlietoti budžeta
līdzekļi EUR 21 046. Kopējās izmaksas, saistībā ar ugunsdrošības prasību
ievērošanu EUR 32 626.
5. Veikti ūdensvada izvadu un ugunsdzēsības cauruļu pārbūves darbi filiālē
“Rīga”, elektroietaišu pārbaudes mērījuma darbi filiālē “Rīga”,
apsekošana un kabeļu remonts filiālē “Baldone”, karstā ūdens
siltummaiņu nomaiņa filiālēs “Kalnciems” un “Rīga”, loga nomaiņa filiālē
“Rīga”, zibensaizsardzības kontūru izbūve filiālē “Rīga”, jumta remonts
filiālē “Kalnciems”, aukstā ūdens cauruļvada posma atjaunošana filiālē
“Jugla”. Kopējās izmaksas par veiktajiem remontdarbiem 2018.g. 12
mēnešos EUR 14 449. Iegādāts un uzstādīts ūdens cirkulācijas sūknis
filiālē “Baldone” par EUR 6412.
Iegādāti saimnieciskie pamatlīdzekļi par kopējo summu EUR 20 731, tajā
skaitā ledusskapji, elektriskās plītis, gaļas maļamās mašīnas, rokas
blenderi, dārzeņu griezējs, veļas žāvētājs, veļas mazgājamā mašīna, svari,
zāles pļāvēji.
2018.g. iegādāti 5 speciāli aprīkoti mikroautobusi VSAC “Rīga” klientu
vajadzībām, t.sk. filiālei “Ezerkrasti’ 2 gab., filiālei “Rīga”, filiālei
“Kalnciems” un filiālei “Teika”. Kopā izmaksas EUR 177 286. Ieguldītie
līdzekļi ir būtiska investīcija VSAC autoparka atjaunošanā, jo dod iespēju
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norakstīt nolietotās automašīnas, kā arī atteikties no transporta
pakalpojuma, līdz ar to nākotnē samazināsies izdevumi par automašīnu
remontiem un ārpakalpojumiem.
2018.gadā tika iegādātas 82 licences Microsoft Office Standart, kā arī 82
monitori, kopējās izmaksas EUR 43910.
Tāpat 2018.g. VSIA “Šampētera nami” veica ūdenspadeves sistēmas
bojājumu novēršanu filiālē “Baldone” par EUR 9488 un optiskā kabeļa
ierīkošanu filiālē “Ezerkrasti” par EUR 5918, par ko VSAC “Rīga” bija
veikusi avansa maksājumu iepriekšējā pārskata periodā (decembrī).
Filiālē “Ezerkrasti” VSAC “Šampētera nami” ir veikusi stāva remontu, lai
varētu tikt veikta pilngadīgo klientu pārvietošana no citām filiālēm, kur
dzīvo arī bērni. Ar šo darbību ir veikta tiesībsarga rekomendācijas
ieviešana, ka bērniem jādzīvo atsevišķi no pieaugušām personām.
Izmaiņas
1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā
pārskata perioda izpildi

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam
Norāda pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada
atbilstošā pārskata perioda izpildi, ja finansējuma izmaiņu apmēra
novirze pārsniedz 15 % (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē) un ir
lielāka par 20 000 euro. Norāda pasākumus un (vai) aktivitātes (ieteicams
līdz piecām vienībām) un iemeslus, kas ir veicinājuši šīs izmaiņas
(sadārdzinājums, izmaksu samazināšanās, publisko pakalpojumu
apjoma izmaiņas, naudas plūsmas laika nobīde un citi), un, ja ir iespējams
novērtēt, katram no tiem norāda finansējuma izmaiņu apmēru euro un
procentos
2017.g. 12 mēneši un 2018.g. 12 mēneši
Ieņēmumi:
Resursi ieņēmumu segšanai palielinājušies par EUR 1 290 982, jeb 11.5 %, un
to veicinājuši sekojoši galvenie faktori:
1. Maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums par EUR 58 322, jeb 3.6
%, pensiju indeksācija VSAC “Rīga” dzīvojošiem pensionāriem, arī
maksas pakalpojumu cenrāža spēkā stāšanās 2018.g.

5
2. Valsts budžeta transfertu piešķiršana ārstniecības personu atlīdzībai
EUR 392 717 apmērā, pieaugums 100 %.
3. Dotācijas pieaugums EUR 995 790 apmērā, jeb 10.7 %, saistībā ar
minimālās algas pieaugumu un finansējuma piešķiršanu piemaksām
darbiniekiem, kas strādā ar bērniem.
Izdevumi:
Izdevumi ir palielinājušies par EUR 1 292 029, jeb 11.5 %, un to veicinājuši
sekojoši galvenie faktori:
1. Atlīdzībai pieaugums EUR 1 541 752, jeb 19.4 %, saistībā ar
minimālās algas pieaugumu un finansējuma piešķiršanu piemaksām
darbiniekiem, kas strādā ar bērniem, ārstniecības personu algu
pielikumu.
2. Precēm un pakalpojumiem izdevumi samazinājušies par EUR
313467, jeb 10.7 %, jo 2017.g. decembrī VSAC “Rīga” saistībā ar
debitora parāda atgūšanu veica preču iepirkšanu (higiēnas preces u.c.),
kas atslogoja 2018.g. budžetu. Šī rādītāja samazināšanos veicina arī
tas, ka VSAC klientu kļūst mazāk, līdz ar to samazinās izdevumi, kas
rēķināmi pret klientu skaitu (ēdināšana, medikamenti, higiēnas preces
u.c.). Vēl šī rādītāja samazināšanos ietekmējis fakts, ka daļu VSAC
remontu apmaksu veic VSIA “Šampētera nami”.
3. Kapitālajiem izdevumiem izdevumi palielinājušies par EUR 55 416,
jeb 26.9 %, jo 2018.g. VSAC iegādājās 5 speciāli aprīkotus
mikroautobusus klientu vajadzībām, kam tika piešķirts papildus
fiansējums.
2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos
plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu

Neizpilde

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam
Sniedz skaidrojumu, kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts
budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību
sasniegšanu. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par
sešiem un deviņiem mēnešiem
Sadaļu "Neizpilde" aizpilda, ja pārskata perioda plāna programmas
(apakšprogrammas) neizpilde pārsniedz 15 % un ir lielāka par 20 000 euro
un (vai) ja neizpilde pārsniedz 15 % atsevišķi kādā no izdevumu ekonomiskās
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klasifikācijas kodiem (atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai)
un ir lielāka par 20 000 euro:
Minētās izmaiņas ietekmē VSAC “Rīga” rezultatīvos rādītājus:
1. Iestādē samazinās klientu vietu skaits, īpaši bērnu skaits, taču VSAC
“Rīga” izvirzītais mērķis ir veicināt bērnu bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu nonākšanu ģimenes aprūpes vidē iespējami
īsākā laika periodā.
2. 2018.g. ir veiktas izmaiņas amatu sarakstā, optimizējot saimniecības
personāla amata vietas un palielinot ar klientu aprūpi saistīto amatu
vietas.
1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma
struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam
Norāda, kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu EKK
atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir
būtiskākie to neizpildes iemesli. (Uzrādīto pasākumu kopsumma var
nesakrist ar apakšprogrammas kopā neapgūto finansējumu)
Apakšprogrammā neapgūtie asignējumi ir 0.02 euro,

Papildu informācija
Citi analītiskie skaidrojumi
VSAC „Rīga” filiāles
nosaukums
„Jugla”

Organizētie pasākumi
01.01.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 04.01.Stāstu pēcpusdienas apmeklējums Braila ielā 5, Rīgā; 08.01.Starpkonfesiju
lūgšanas filiālē; 10.01.Pareizticīgo dievkalpojums filiālē; 11.01.Luterāņu
Dievkalpojums; 15.01.Starpkonfesiju
Dievkalpojums; 18.01.Tikšanās ar dzejniekiem LNB bibliotekā; 19.01.Katoļu Mise; 22.01.Starpkonfesiju lūgšanas;
23.01.Koncerta apmeklējums VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”; 25.01.Siguldas mākslas festivāla apmeklējums;
26.01.Luterāņu Dievkalpojums; 26.01.Ekskursija uz Bomja maiznīcu “Lielezers” un Dzīvā sudraba muzeju, Limbažu pagastā;
27.01.Projekta “Draugs draugam Strazdumuižā” ietvaros sporta diena Strazdumuižas apkaimes iedzīvotājiem Juglas
vidusskolas sporta zālē; 28.01.Alfa kurss; 29.01.Starpkonfesiju lūgšanas; 30.01.Koncerta apmeklējums VSAC “Rīga” filiālē
“Ezerkrasti”; 01.02.SAC "Gaiļezers" ansambļa "Jautrie iemītnieki" koncerts filiālē; 02.02 - 14.02. Keramikas darbu izstāde –
veltījums Valentīna dienai; 05.02.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 06.02.Grupas "Baraka" koncerts filiālē; 08.02.Luterāņu
Dievkalpojums; 12.02.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 13.02.Valentīna dienai veltīts koncerts "Pār visu zemi mīla valda";
14.02.Pareizticīgo Dievkalpojums; 15.02.Mākslinieka Vara Vētras koncerts filiālē; 16.02.Katoļu mise; 19.02.Starpkonfesiju
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Dievkalpojums; 21.02.Džeza pianista Dāvja Bindemaņa un Rīgas Doma skolas džeza klases audzēkņu koncerts; 22.02.Luterāņu
Dievkalpojums; 25.02.Alfa kurss; 26.02.Starpkonfesiju Dievkalpojums; 27.02.Filmas "Agrā rūsa" demonstrējums filiālē;
27.02.Ekskursija uz “Laimas” šokolādes muzeju; 28.02.Dienas centra „Paaudzes"drāmas kopas "Saulespuķe" priekšnesums
filiālē; 05.03.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 07.03.Aleksandra Guļajeva koncerts filiālē; 08.03.Luterāņu Dievkalpojums;
12.03.Starpkonfesiju lūgšanas; 16.03.Katoļu Mise; 16.03.Ansambļa "Ignis" koncerts filiālē; 19.03.Starpkonfesiju lūgšanas;
20.03.Pianistes Agneses Egliņas koncerts; 22.03.Luterāņu Dievkalpojums; 23.03. līdz 09.04. Lieldienu keramikas darbu izstāde
filiālē; 25.03.Alfa kurss; 26.03.Starpkonfesiju lūgšanas; 30.03.Luterāņu Dievkalpojums.
02.04.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 03.04.Rīgas Vācu kultūras biedrības ansambļa "Morgenrot" koncerts;
09.04.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 11.04.Ansambļu "Prieks", "Retro" un solistu Lieldienu koncerts filiālē; 12.04.Luterāņu
Dievkalpojums; 16.04.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 17.04.LNB Strazdumuižas kluba ansambļu koncerts "Tikai rozes" filiālē;
19.04.Kora "Optimisti" un līnijdeju grupas "Aizvējš" koncerts; 20.04.Katoļu Mise; 23.04.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē;
24.04.RVT vokāli instrumentālā ansambļa "Dziedošie" koncerts filiālē; 25.04.RLB sieviešu senioru ansambļa "Saskaņa"
koncerts filiālē; 26.04.Luterāņu Dievkalpojums; 27.04.Mākslas filmas "Purva bridējs" demonstrācija; 29.04.Alfa kurss; 30.04.
Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 02.05.Ulbrokas MMS audzēkņu koncerts; 07.05.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 08.05.SAC
"Ropaži" solistu koncerts; 10.05.Luterāņu Dievkalpojums; 14.05.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 15.05.Rīgas Juglas
vidusskolas zēnu kora koncerts; 17.05.Jāzepa Vītola LMA studentu koncerts; 18.05.Katoļu Mise; 19.05.LNSS čempionāts
vieglatlētikā; 21.05.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 24.05. Luterāņu Dievkalpojums; 23.05.Rīgas Juglas vidusskolas meiteņu
kora koncerts; 28.05.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 30.05.Mākslas filmas "Likteņdzirnas" demonstrācija; 31.05.Rīgas Ebreju
kultūras biedrības kora "Šofar" koncerts; 03.06.Ekskursija uz Dobeles ceriņu dārzu; 04.06.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē;
08.06.Filmas "Īsa pamācība mīlēšanā" demonstrējums; 11.06.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 12.06.LNB Strazdumuižas kluba
ansambļu koncerts; 14.06.Luterāņu Dievkalpojums; 15.06.LNO solistes Sabīnes Krilovas koncerts; 15.06.Katoļu Mise;
18.06.Starpkonfesiju lūgšanas filiālē; 20.06.Ielīgošana filiālē kopā ar folkloras kopu "Rija"; 25.06.Starpkonfesiju lūgšanas
filiālē; 26.06.Akordeonista Mārtiņa Ildena koncerts.
03.07.Starpkonfesiju lūgšanas; 05.07.Jepifānija Sekirņikova solokoncerts filiālē; 10.07.Starpkonfesiju lūgšanas;
13.07.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 17.07.Starpkonfesiju lūgšanas; 21.07.Katoļu Mise; 24.07. Starpkonfesiju lūgšanas;
27.07.Mākslas filmas "Par mīlestību tagad nerunāsim" demonstrējums filiālē; 29.07. Dalība 4. jautrajās sporta spēlēs;
31.07.Starpkonfesiju lūgšanas; 06.08.Starpkonfesiju lūgšanas; 09.08.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 13.08.Starpkonfesiju
lūgšanas; 17.08.Katoļu Mise; 17.08.VEF KP ansambļa koncerts filiālē, veltīts Rīgas svētkiem; 20.08.Starpkonfesiju lūgšanas;
23.08.Oļega Lorenca solokoncerts; 23.08.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 27.08.Starpkonfesiju lūgšanas; 29.08.Dalība
filiāles “Ezerkrasti” sporta spēlēs; 30.08.Mākslas filmas "Egle rudzu laukā" demonstrējums filiālē; 04.09.Alda Jaunzema
koncerts; 12.09.Filmas "Manas saknes ir stipras" demonstrējums, baltā galdauta svētki; 17.09.Folkloras kopas "Silavoti"
koncerts filiālē; 25.09.Filmas "Možums" demonstrācija filiālē; 26.09.VEF KP latgaliešu sadzīves dziesmu ansambļa "Olūteņš"
koncerts; 26.09.Filmas "Laimes formula" demonstrācija filiālē; 30.09.Dalība Strazdu muižas ciemata “Orientēšanās spēlē”.
01.10.Pareizticīgo draudzes dievkalpojums; 01.10.Starpkonfesiju lūgšanas; 05.10. Edgara Baloža un draugu koncerts filiālē;
08.10.Starpkonfesiju lūgšanas; 11.10.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 12.10.Koncerts "Ko tu proti?" filiālē;
15.10.Starpkonfesiju lūgšanas; 19.10.Katoļu Mise; 20.10.Jauktā kora "Perezvoni" koncerts filiālē; 22.10.Starpkonfesiju
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lūgšanas; 28.10.Alfa kurss; 29.10.Starpkonfesiju lūgšanas; 30.10.Dokumentālās filmas "Lidija" demonstrācija filiālē;
05.11.Starpkonfesiju lūgšanas; 08.11.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 08.11.Filiālē viesojās vēsturniece Zita Pētersone – par
Latvijas valsts tapšanu; 10.11.Vīru kora "Tēvzeme" koncerts filiālē; 12.11.Filiālē muzicē saksofonists Valters Šmits;
15.11.Latvijas 100-gadei veltīts ansambļu "Prieks"un "Retro" koncerts filiālē; 16.11.Katoļu Mise; 19.11.Starpkonfesiju
lūgšanas; 22.11.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 25.11.Alfa kurss; 26.11.Starpkonfesiju lūgšanas; 28.11.LNO mākslinieku
koncerts filiālē; 30.11.Rīgas Juglas vidusskolas meiteņu ansambļa koncerts filiālē; 03.12.Starpkonfesiju lūgšanas;
03.12.Ansambļa "Morgenrot" koncerts filiālē; 05.12.Ansambļa "Epsilons koncerts filiālē; 10.12.Starpkonfesiju lūgšanas;
12.12.Alda Riekstiņa solokoncerts filiālē; 13.12.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 13.12.RVT ansambļa “Dziedošie” ar
vadītāju Māri Lasmani koncerts filiālē; 16.12.Alfa kurss; 17.12.Starpkonfesiju lūgšanas; 19.12.Filmas "Lidojošo mūku templis”
demonstrējums filiālē; 21.12.Katoļu Mise; 21.12.Ziemassvētku sveicieni stāvos; 24.12.Starpkonfesiju lūgšanas; 24.12.Luterāņu
draudzes dievkalpojums; 26.12.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 31.12.Starpkonfesiju lūgšanas.
08.01. – 22.01.Izstāde filiālē „Sniegpārsliņas stāsts”; 14.01.Pasākums filiālē „Dzeltenā suņa ciemošanās”; 08.02. –
13.02.Tematiskais pasākums – izstāde „Valentīna dienas konkurss”; 15.02.Tematiskais pasākums „Sveces liesma”; 16.02. –
28.02. Aplikācijas izstāde „Ziemas pasaka „; 24.02.Ciemos filiālē „Jautrie klauniņi”; 22.02.Pasākums filiālē klientiem
sadarbībā ar brīvprātīgajiem „Draudzība”; 08.03.Pavasara aktivitātes pagalmā „Pavasara soļi”; 20.03. – 29.03.Tematiskā
izstāde „Pavasara vēstneši”; 22.03.Kustību aktivitāte „No visas sirds”; 26.03. – 29.03.Krāsu nedēļas aktivitātes: „Tērpjamies
atbilstošā krāsas apģērbā”; 27.03.Ciemos filiālē „Klauniņi”; 28.03.Tematiskais pasākums „Priecīgas Lieldienas!”; 03.04.Leļļu
teātra viesizrāde “Mēness taurenis; 05.04.Pasākums filiāles teritorijā „Krāsas mūsu pagalmā”; 16.04. – 27.04. Tematiskā izstāde
„Krāsainā pasaule”; 21.04.Izbrauciens uz Mangaļsalu; 26.04.Radošais pasākums „Floristikas darbi”; 10.05.Zīmēšanas
aktivitāte „Pavasara ziedi”; 12.05.Izbrauciens uz Leļļu teātra izrādi “Kentervilas spociņš”; 15.05.Izbrauciens uz Zooloģisko
dārzu; 22.05.Izbrauciens uz Zooloģisko dārzu; 24.05.Dārza un mūzikas svētki “Satikšanās”; 28.05. Sporta aktivitāšu diena;
30.05.Izbrauciens uz Zooloģisko dārzu; 04.06.Izbrauciens uz Mangaļsalu; 14.06.Tematiskā izstāde „Kukainītis ragainītis danci
veda”; 14.06.Radošās darbnīcas Sajūtu dārzā „Ziedā dūca kukainītis”; 15.06.Izbrauciens uz Zooloģisko dārzu; 19.06. –
22.06.Tematiskā izstāde „Visa zeme ziediņos, visa zeme lapiņās”; 20.06.Tematiskais pasākums “Pār gadskārtu Jānīts nāca”;
21.06.Izbrauciens uz Līgo svētkiem filiālē “Rīga”; 28.06.Sporta aktivitāšu diena filiālē.
05.07.Izbrauciens uz Rīgas Zooloģisko dārzu; 17.07.Pasākuma apmeklējums filiālē „Ezerkrasti”; 20.07.Atvērtā pasākuma
apmeklējums filiālē „Rīga”; 27.07.Izbrauciens uz jūru Garciemā; 25.08.Pārgājiens gar jūru; 27.08.Izbrauciens uz Rīgas
Zoodārzu; 29.08.Sporta svētku apmeklējums filiālē „Ezerkrasti”; 31.08.Mācību gada ieskaņas pasākums „Gladiolu sveiciens”;
03.09.Svinīgo pasākumu apmeklējums izglītības iestādēs; 07.09.Atvērtā pasākuma apmeklējums filiālē „Rīga”; 19.09. Filmas
"Manas saknes ir stipras" demonstrējums, baltā galdauta svētki; 26.09.Atvērtais pasākums filiālē „Pļavnieki” Miķeļdienas
gadatirgus lieliem un maziem.
05.10.Multifilmu kinoseanss filiālē sadarbībā ar Latvijas kinemotogrāfijas savienību; 11.10.Pasākums filiāles bērniem ar
animatora piedalīšanos; 24.10.Vizuālās mākslas tematiskā pēcpusdiena filiālē „Rudentiņš sētiņā...”; 08.11.Mārtiņdienas
ieskandināšana grupās “Ķekatnieki ciemos nāk…”; 12.11. – 22.11. Izstāde “Latvijai 100”; 15.11.Koncerts filiālē “Veltījums
Latvijas 100 gadei”; 07.12. - 26.12.Logu rotājumu konkurss „Balti sniga Ziemassvētki.”; 18.12.Ziemassvētku pasākums
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bērniem un darbiniekiem - eglītes iedegšana „Iededz gaismu sirsniņā”; 21.12.Grupas „Sub Scriptum” akustiskais koncerts
filiālē.
06.01.Brīnumskapja koncerts filiālē; 10.01.Bērnu dzimšanas dienas svinības; 15.01.Bērnu dzimšanas dienas svinības;
19.01.Bērnu dzimšanas dienas svinības; 19.01.Pasākums filiālē “Ziemas prieku diena”; 08.02.Bērnu dzimšanas dienas svinības;
14.02.Bērnu dzimšanas dienas svinības; 14.02.Valentīna dienas pasākums “Mīlestība virmo gaisā”; 23.02.Tematiskā diena “Re
kā nu rullējam – brum, brum”; 06.03.Leļļu teātra apmeklējums; 19.03 Bērnu dzimšanas dienas svinības; 20.03. Bērnu
dzimšanas dienas svinības; 23.03. Lieldienu mākslas izstādes atklāšana; 26.03. -29.03. – Krāsainā nedēļa; 28.03.Lieldienu olu
krāsošana; 29. 03.Lieldienu pasākums filiālē.
03.04.Aizlūgums bērniem; 10.04.Pārgājiens uz parku; 12.04.Iestudētā leļļu teātra izrāde “Karlsons lido atkal” filiālē;
21.04.Teritorijas sakopšana kopā ar bērniem; 27.04.Putnu diena; 28.04.Lielā talka filiālē; 18.05.Kukaiņu diena filiālē;
23.05.Izlaidums Rīgas 3.speciālajā skolā/izlaiduma ballīte filiāles dārzā; 01.06.“Dārza svētki” filiālē; 21.06.“Vasaras
saulgriežu sagaidīšana”; 27.06.-29.06.Nometne Limbažu novadā “Paegļi” (bērni tika socializēti ārpus teritorijas, iepazina
dabu).
03.07.Ekskursija uz Vērmaņa dārzu; 04.07.Izbrauciens ar bērniem uz Tirdzniecības centru “Spice”; 05.07. Klientu dzimšanas
dienas svinības; 05.07.Ekskursija uz Ķīpsalu; 06.07.Ekskursija uz Zasu lauku staciju; 10.07.Izbrauciens uz jūru; 20.07.Atvērtais
pasākums filiālē “Dārza svētki”; 31.07.Pasākums bērniem kopā ar Ogres pilsētas skolotājām; 24.07; 25.07; 26.07. Ekskursijas
uz Rīgas Zooloģisko dārzu; 31.07.Klientu dzimšanas dienas svinības; 01.08.Klientu dzimšanas dienas svinības; 11.08.Klientu
dzimšanas dienas svinības; 13.08.-14.08.Atpūtas brauciens uz “Niedrēniem”; 16.08.Ekskursija uz Arkādiju parku;
17.08.Atvērtais pasākums filiālē “Kosmosa ballīte”; 21.08 -22.08.Atpūtas brauciens uz “Indāniem”; 27.08. - 29.08.Atpūtas
brauciens uz “Indāniem”; 29.08. Piedalīšanās sporta spēlēs filiālē “Ezerkrasti”; 07.09.Atvērtais pasākums filiālē “Kīno Kapseļu
ielas dārzā”; 11.09.Klientu dzimšanas dienas svinības; 20.09.Klientu dzimšanas dienas svinības; 26.09.Pasākuma filiālē
“Pļavnieki”- Miķēļdienas gadatirgus, apmeklējums; 27.09. Filmas "Manas saknes ir stipras" demonstrējums, baltā galdauta
svētki.
04.10.Leļļu teātra izrādes “Tuntuļu Jurītis” apmeklējums; 05.10.Filiālē “Rīga” atvērtais pasākums “Brīvprātīgie palīgi un
bērni”; 18.10.“Labo darbu” nedēļas ietvaros talkot nāca 6.klases bērni no 96.vidusskolas; 19.10.Talka filiālē; No 22.10. līdz
26.10.Piedalīšanās Real Madride futbola kluba rīkotajā Sporta nometnē “Laba Daba”; 23.10.Bērnu dzimšanas dienas svinības
filiālē; 25.10.Svētdienas skolas Rīgas Lutera draudzē apmeklējums; 26.10.Filiālē teritorijas uzkopšanas talka; 28.10.Filiāles
bērni devas uz Baldoni – piedalīties HIL (Hiking in Latvia) komandas rīkotajā pārgājienā; 02.11.Atvērtais pasākums filiālē
“Mūsu Latvijai 100”; 25.11.Svētdienas skolas Rīgas Lutera draudzē un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzē
apmeklējums; 26.11.Bērnu dzimšanas dienas svinības filiālē; 08.12. Dominikāņu un Betānijas māsu klostera apmeklējums.
Satikšanās bērniem ar īpašām vajadzībām – piparkūku cepšana radošajā darbnīcā; 10.12.Rīgas Starptautiskās skolas skolēni
ciemojās pie bērniem - apsveicot Ziemassvētkos; 11.12.Gaismas Internātpamatskolas koncerts filiālē; 12.12.Filiālē viesojās
Vecāķu zirgu audzētavas darbinieki ar zirgiem; 16.12.Filiālē viesojās LTV darbinieki un kopā ar bērniem rotāja eglīti;
16.12.Bērnu dzimšanas dienas svinības filiālē; 18.12.Ziemassvētku pasākums filiālē; 20.12.Ziemassvētku pasākums filiālē;
23.12.Bērnu dzimšanas dienas svinības filiālē; 27.12.Salaspils PII “Saulīte” uzvedums filiālē.
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04.01.Pasākums filiālē, ziemas mēnesis; 08.01.Kino diena filiālē; 09.01.Ēdienu gatavošanas pulciņš (tortes gatavošana);
10.01.Kustīgas aktivitātes mūzikas pavadībā; 14.01.Pasākums filiālē, gleznojam ar ciemiņiem (mākslas terapija); 15.01.Kino
diena filiālē; 16.01.Radošais pulciņš (zīmējam un izšujam sirsniņas); 17.01.Pasākums filiālē, zīmējam ziemas krāsas;
19.01.Pieredzes diena, pasākums filiālē (ALL Media- LMT, TV3,Star FM); 23.01.Radošās darbnīcas (Valentīndienas dekori);
24.01.Kustīgas aktivitātes mūzikas pavadībā; 26.01.Kino diena filiālē; 30.01. Pasākums filiālē – radošās darbnīcas;
31.01.Dzimšanas dienas svinības filiālē; 06.02.Zīmēšanas pulciņa pasākums filiālē; 07.02. Mācītāja ciemošanās filiālē;
07.02.Pasākums filiālē - radošās darbnīcas; 09.02.Zemūdens pasaules ekspedīcija, pieredzes diena; 10.02.Leļļu teātris
“Pelnušķīte“; 12.02.Kustību un ritma vingrojumi mūzikas pavadībā; 20.02.Latvijas Etnogrāfijas brīvdabas muzeja
apmeklējums; 21.02.Jautrās spēles mūzikas pavadībā; 26.02.Kino diena filiālē; 27.02.Pieredzes diena “Pica Lulū”;
28.02.Diskotēka filiālē; 28.02.Dzimšanas dienu ballīte; 28.02.Radošās darbnīcas filiālē; 05.03.Jautrās krāsas- mūzikas
pasākums filiālē; 10.03.Pasākums filiālē - Sniegavīra velšana; 10.03.Zīmēšanas pulciņa pasākums “Lieldienas gaidot”;
13.03.Disenīte – kopīgas dejas un rotaļas; 13.03 Radošās darbnīcas-Lieldienu zaķis; 14.03 Ekskursija –Jūrmala SIVA;
14.03.Kino diena filiālē; 15.03. Dzelzceļa muzeja apmeklējums; 16.03.Labdarības fonds “Bērnu rīts”-Rīgas Krievu teātris
izrāde „Kaķa Bjaka un pavasaris”; 16.03.McDonalda apmeklējums; 16.03.Vēstures Muzeja apmeklējums; 21.03.Muzikālas
rotaļas Lieldienu ritmi; 27.03.Pieredzes diena, Improvizācijas teātris; 28.03.Lieldienas gaidot –pagalma dekorēšana-Jautrās
Lieldienas; 30.03.Lieldienu olu krāsošana.
03.04.Radošā darbnīca filiālē „Pavasaris klāt”; 04.04.Pārgājiens „iepazīsim Teikas apkārtni”; 05.04.Zīmēšnas pulciņš
„Saulainais pavasaris”; 06.04.Ekskursija „Ķīšezera promenāde”; 09.04.Ekskursija uz Saulkrastu pludmali un Ainažu pilsētu;
11.04. Rīgas motormuzeja apmeklējums; 13.04. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrāde “Zinātniski Fantastiskā laboratorija
bērniem ”Bzik!”; 16.04.Rotaļu diena; 17.04.Radošā darbnīca – maija svētkus gaidot; 18.04.Filiāles dārza sakopšanas darbi –
talka; 21.04.Pavasara talka; 23.04.Lūgšanas kopā ar mācītāju; 25.04.Labdarības kampaņas “Taureņu efekts” organizēta
Pieredzes diena – kopā ar Latvijas pludmales volejbolistiem; 26.04.Labdarības kampaņas “Taureņu efekts” organizēta
Pieredzes diena Latvijas Leļļu teātrī; 27.04.ēdienu gatavošanas pulciņš – Svētku kūkas gatavošana; 02.05.ēdienu gatavošanas
pulciņš – svētku kūkas gatavošana; 03.05.Baltā galdauta svētki; 08.05.Krāsojam kopā ar Medicīnas koledžas studentiem;
11.05.Mātes dienai veltīts pasākums Rīgas internātviduskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem; 12.05.Biedrības
LBaKT organizēts pasākums Latvijas Leļļu teātrī par godu Mātes dienai; 15.05.Aktīvā atpūta pie Bābelītes ezera;
16.05.Muzikālā izrāde “Bezgalīgais labirints” Ziemeļblāzmā; 17.05.Ekskursija uz Saulkrastu pludmali; 19.05.Lielā sporta
diena; 21.05. Radošā darbnīca – zīmējums uz asfalta; 24.05. Latvijas Mazturīgo Atbalsta organizācija ”Dace” rīkots pasākums
par godu Bērnu aizsardzības dienai; 28.05.Botāniskā dārza apmeklējums; 28.05.Bērnu pavasara koncerts filiālē;
30.05.Dzimšnaas dienas ballīte; 01.06.Muzikāls pasākums Par godu bērnu aizsardzības dienai kopā ar Tautas tradīciju kopu
“Silavoti” un mācītāju I.Pavloviču; 05.06.Ēdiena gatavošanas pulciņš; 06.06.Aerobikas diena – viss kustībā; 08.06.Pārgājiens
– apkārtnes arhitektūra – Krustbaznīca; 11.06.Diskotēka; 11.06.Radošā darbnīca – mandalu veidošana no dabas materiāliem
dabā; 12.06.Ēdiena gatavošanas pulciņš; 13.06. Izlaidums Rīgas 5.speciālajā internātpamatskolā; 14.06.Ekskursija uz
Saulkrastu pludmali; 15.06.Ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku izstāde – Taivānas – Baltijas Skolēnu mākslas izstāde
2018.; 19.06.Labdarības kampaņas “Taureņu efekts” organizēta Pieredzes diena Rundāles pilī; 21.06.Ēdiena gatavošnaas
pulciņš – svētku pīrāgu cepšana; 21.06.Radošā darbnīca – vasaras saulgrieži; 22.06.”Ielīgošana Teikā” kopā ar vijolnieci Zani
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Baltalksni; 26.06.Ekskursija uz Skultes muižu; 27.06.dzimšanas dienas ballīte; 28.06.Lielā sporta diena; 29.06.Ekskursija uz
Vecāķu pludmali.
04.07.Mūzikas pulciņš „Dziesmai šodien liela diena”; 11.07.Aerobikas diena – viss kustībā; 12.07.Pārgājiens uz Juglas ezeru;
16.07. Radošā darbnīca- ārstniecības augi mums apkārt, tējas vākšana; 17.07.Dārza svētki Kapseļu ielā 3; 17.07.Pieredzes diena
Rundāles pilī; 17.07.Brīvdabas koncerta apmeklējums VSAC “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”; 18.07.Ekskursija uz Enerģētikas
muzeju; 18.07.Kino diena; 19.07.Svētbrīdis ar mācītāju Ivo Pavloviču; 20.07.Dārza svētku Kapseļu ielā 31 apmeklējums;
24.07.Ekskursija uz Dabas muzeju; 25.07.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 26.07.Lielā sporta diena ārpus telpām; 27.07.Radošā
darbnīca – mandalu veidošana no dabas materiāliem; 30.07.Dzimšanas dienas ballīte-jūlija jubilāru sveikšana; 01.08.Aerobikas
diena; 06.08.Ekskursija uz Salacgrīvu; 07.08.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 08.08.Ugunsdzēsības muzeja apmeklējums;
10.08.Pārgājiens – apkārtnes arhitektūra; 11.08.Radošo talantu konkurss Ziemeļblāzmā; 13.08.Varžu muzeja apmeklējums
Ulbrokā; 14.08.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 15.08.Kino diena; 15.08.Pārgājiens uz Grīziņkalna parku, kanisteraspija;
16.08.Pārgājiens – augu un koku dažādība dabā; 17.08.Kosmosa ballītes Kapseļu ielas dārzā apmeklējums; 17.08.Vecāķu
pludmales apmeklējums; 21.08.Radošā darbnīca – mandalu veidošana no dabas materiāliem; 21.08.Ēdienu gatavošanas pulciņš;
21.08.Brīvdabas muzeja apmeklējums; 22.08.Atklātie svētki kopā ar vecākiem un brīvprātīgo darbu veicējiem, atvadas vasaraisveika skola; 23.08.Brīvdabas muzeja apmeklējums; 24.08.Rīgas zooloģiskā dārza apmeklējums; 25.08.Hokeja spēles
apmeklējums arēnā Rīga; 29.08.Dzimšanas dienas ballīte-augusta jubilāru sveikšana; 30.08.Izstāde “Mana vasara”;
31.08.Ciemos pie Olaines zirgu audzētājiem; 05.09.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 07.09.Kino Kapseļu ielas dārzā; 10.09.Nāk
rudens apgleznot Latviju – dziesmu pēcpusdiena; 10.09.Pārgājiens – pretī rudenim; 12.09. Filmas "Manas saknes ir stipras"
demonstrējums, baltā galdauta svētki; 13.09.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 19.09.Aerobikas pēcpusdiena; 20.09.Radošā
darbnīca-mandalu veidošana no dabas materiāliem; 26.09.Miķeļdienas gadatirgus Pļavniekos; 26.09.Dzimšanas dienas ballīteseptembra jubilāru sveikšana; 27.09.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 28.09.Forum Cinema kino apmeklējums.
03.10.Aerobikas pēcpusdiena filiālē - viss kustībā; 04.10.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 05.10.Atvērtā pasākuma „Brīvprātīgie
palīgi un bērni” Kapseļu ielā 31 apmeklēšana; 08.10.Pārgājiens - eju ieklausīties meža skaņās; 10.10.Kino pēcpusdiena filiālē;
11.10.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 12.10.Radošā darbnīca – izstāde akmeņu apgleznošana; 13.10.Futbols sadarbībā ar biedrību
“Draugs” stadionā “Daugava”; 15.10.Pārgājiens – dabas krāsu atpazīšana; 16.10.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 16.10.Hokeja
spēles apmeklēšana Arēnā “Rīga”; 20.10.Radošā darbnīca – mandalu veidošana no dabas materiāliem dabā; 24.10.Atklātie
svētki filiālē kopā ar vecākiem, brīvprātīgo darbu veicējiem, viesiem – mana bērnības diskotēka; 26.10.Lielā sporta diena filiālē;
31.10.Dzimšanas dienas ballīte-oktobra jubilāru sveikšana, diskotēka; 01.11.Kanisterapijas nodarbība filiālē; 02.11.Mūsu
Latvijai 100; 05.11.ES projekta ietvaros „Mēs par veselīgu Rīgu” – vingrošana; 05.11.Muzikālā izrāde – Christmas Miracles
Pasaules tirdzniecības centrā; 07.11.Aerobikas pēcpusdiena - viss kustībā; 08.11.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 12.11.ES projekta
ietvaros „Mēs par veselīgu Rīgu” – vingrošana; 12.11.Dziesmu pēcpusdiena - nāc nākdama Mārtiņdiena; 13.11.Pārgājiens ceļu satiksmes noteikumi; 14.11.Kino pēcpusdiena filiālē; 14.11.Sporta festivāls – Nāc un sporto sev par prieku; 15.11.Ēdienu
gatavošanas pulciņš; 16.11.Koncerts - Dziedam Latvijai!; 20.11.Radošā darbnīca -veidojam no plastilīna dzīvniekus;
21.11.Pārgājiens uz Biķernieku mežu; 23.11.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 26.11.ES projekta ietvaros „Mēs par veselīgu Rīgu”
– vingrošana; 28.11.Dzimšanas dienas ballīte - novembra jubilāru sveikšana, diskotēka; 29.11.Radošā darbnīca – mandalu
veidošana no aplikāciju papīra; 01.12.Svētku pusdienas kafejnīcā “Stockpot XL”; 03.12.ES projekta ietvaros „Mēs par veselīgu
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Rīgu” – vingrošana; 04.12.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 06.12.Ēdienu gatavošanas pulciņš; 07.12.Radošā darbnīca filiālē –
sniegpārsliņu gatavošana; 10.12.ES projekta ietvaros „Mēs par veselīgu Rīgu” – vingrošana; 12.12.Aerobikas pēcpusdiena viss kustībā; 12.12. 1.medicīnas koledžas pašpārvaldes dalībnieku piparkūku greznošanas darbnīca; 14.12.Kanisterapijas
nodarbība filiālē; 14.12.Animācijas filma “Grinčs” demonstrējums filiālē; 18.12.Teātra VEF kultūras pilī – „Mazā
Sniegputenīte” apmeklējums; 19.12.Kino pēcpusdiena filiālē; 20.12.Pārgājiens - ziemas prieki; 21.12.Ēdienu gatavošanas
pulciņš; 27.12.Nepilngadīgo lietu inspektora lekcija bērniem - „Mani pienākumi un tiesības”; 27.12.Svētdienas skolas leļļu
izrāde “Rausītis”; 28.12.Pasākums filiālē „Lai sirdī zvaigžņu lietus līst”.
01.01.Apsveikumi, Disko-80 !; 06.01.Aktivitātes akordeona pavadībā, tējas pauze ar piparkūkām; 07.01.Rīgas Kristus
Piedzimšanas katedrāles apmeklējums; 16.01.Svētku tradīcijas un ticējumi. Jautrā pēcpusdiena, pankūku cepšana un
degustācija; 26.01.Informatīvi-izglītojošs pasākums filiālē; 02.02.Sveču liešana, laika pareģošana; 11.02.Latviskais
mantojums. Ziemas prieki; 14.02.Sirsniņu diena. Klientu pašdarināto darbiņu izstāde; 16.02. Filiāles ansambļa ‘’Sirds
Dziesmas’’ koncerts filiālē; 05.03.Radoša darbnīca; 07.03.Apsveikumi, dejas, svētku galds; 09.03.Filiāles ansambļa ‘’Sirds
Dziesmas’’ Sieviešu dienai veltīts koncerts; 19.03.Latviskais mantojums. Tradīcijas un ticējumi; 20.03.Lieldienu darbiņu
izstāde ‘’Mana Laime’’. Gaviļnieku dzimšanas dienu svinēšana; 24.03.Latviskais mantojums. Tradīcijas un ticējumi;
25.03.Svētku aktivitātes filiāles dārza atpūtas teritorijā; 27.03.Teātra muzeja apmeklējums; 29.03.Olu krāsošana, telpu
dekorēšana; 30.03.Pārrunas, informatīvi-izglītojošs pasākums filiālē. 01.04.- 02.04.Svētku aktivitātes: olu meklēšana,
ripināšana, olu kari, spēles, rotaļas, svētku galds; 05.04. Filiāles ansambļa‘’Sirds Dziesmas’’ Lieldienu koncerts filiālē;
09.04.R.Meloni koncerta apmeklējums filiālē ‘’Ezerkrasti’’; 10.04.Filiāles ‘’Jugla’’ grupu ‘’Prieka’’ un ‘’Retro’’ koncerts;
10.04.Kino diena:Multikino Filma ‘’Trusītis Pēterītis; 12.04.Joku dienas svētku aktivitātes: pārsteigumi, rotaļas;
14.04.Folkloras grupas vieskoncerts; 20.04.Dievkalpojums. Svētdienas skolas audzēkņu koncerts filiālē; 20.04.Cirka izrādes
apmeklējums NVO namā; 21.04.Sporta diena; 23.04. Juri saņēma apsveikumus. Svētku mielasts, dejas; 23.04.Akordeona
dienas Rīga 2018 LNB Ziedoņa zālē; 25.04.Akordeona dienas Rīga 2018 Sv.Pētera baznīcā; 27.04.Teritorijas uzkopšana un
labiekārtošana; 27.04.Aprīļa jubilāru sveikšana; 01.05.Informatīvi-izglītojošs pasākumus, aktivitātes filiāles dārzā;
03.05.Atpūta Jūrmalā; 04.05.Baltā galdauta svētki filiālē; 08.05.Sporta diena; 09.05.Zīmēšanas konkurss ‘’Mana Latvija
Eiropā’’; 10.05.Atpūta Jūrmalā; 13.05.Filiāles ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’ svētku koncerts – apsveikums; 15.05.Informatīviizglītojošs pasākums; 20.05.Aktivitātes filiāles dārzā; 22.05.Atpūta Jūrmalā; 24.05. Filiāles ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’
priekšnesumi filiālē; 28.05.Maija jubilāru sveikšana; 29.05.Sporta aktivitātes Grīziņkalnā; 01.06.Zīmēšana uz asfalta;
07.06.Sporta svētki, sporta diena; 07.06.Ekskursija Vecrīgā; 08.06.Sadancošanas festivāls ‘’Lielais simtgades dancis Iecavā’’
Iecavas Kultūras namā; 12.06.Jūnija jubilāru sveikšana; 14.06.Atpūta Jūrmalā, Pastaiga pa Promenādi; 18.06.Jūrmala. Atpūta;
19.06.Jāņu zāļu lasīšana, vainagu pīšana; 19.06. Aleksandra Ņevska baznīca, Dievkalpojums; 20.06. Pīrādziņu un cepumu
cepšana; 21.06. Ielīgošana. Teritorijas dekorēšana, Filiāles ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’ priekšnesumi. Viesmākslinieces Annas
koncerts. Ugunskurs, svētku galds; 23.06. – 24.06.Zaļumballe; 26.06.Sadraudzības pasākums un vieskoncerts SAC ‘’Ciāna’’;
28.06.Jūrmala. Atpūta; 29.06. Latviskais mantojums. Tradīcijas un ticējumi. Aktivitātes svaigā gaisā; 29.06.Izlaidums SIVA
koledžā.
03.07. Radoša darbnīca. Veidojumi no dabas materiāliem. Izstāde; 04.07.Ogu diena, ogu lasīšana, ievārījumu vārīšana,
degustācija; 06.07. Dziesmu un deju svētki Kapelu maratons; 07.07. Koncerta apmeklējums VSAC “Rīga” filiālē ‘’Ezerkrasti’’;
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10.07.Vecrīgas apmeklējums; 11.07.Animācijas filmu programma; 12.07.Multikino pēcpusdiena, filma ‘’Suņu misija’’;
13.07.Mākslas filma ‘’Es esmu šeit’’ demonstrēšana filiālē; 14.07.Jūras svētki, senlatviešu tradīcijas un ticējumi. Aktivitātes
svaigā gaisā filiāles dārzā; 17.07.Koncerta apmeklējums VSAC “Rīga” filiālē ‘’Ezerkrasti’’; 19.07.Vasaras varavīksne, filiāles
ansambļa vasaras koncerts; 19.07.Sporta svētki; 20.07.Cirka izrādi ‘’Brīnumu pilna pasaule’’; 26.07.Annas diena, aktivitātes
svaigā gaisā filiāles dārzā; 26.07; 27.07; 30.07. Atpūta Jūrmalā; 08.08. Sporta svētki; 13.08.Jaunatnes diena, informatīviizglītojošs pasākumus, aktivitātes filiāles dārzā. 24.08. Ak, vasara, vasariņa..., radoša darbnīca. Veidojumi no dabas
materiāliem, zīmēšana, aplicēšana. Izstāde; 31.08. Pikniks, atvadas no vasaras. Aktivitātes svaigā gaisā, dejas, mielasts; 01.09.
Zinību diena; 02.09. Ekskursija – izbraukums ar kuģīti ‘’Liepāja’’ pa Daugavu; 03.09. Dievkalpojums A.Ņevska baznīcā;
06.09. Dievkalpojums A.Ņevska baznīcā; 07.09.Sadraudzības pasākums senioru aprūpes centrā ‘’Ciāna’’. Kustību un deju
terapija, galda spēles, mielasts; 07.09.Atpūta Jūrmalā; 10.09.Tēva diena, pārrunas, dzejoļi, dziesmas; 10.09.Akordeona dienas
Rīga 2018 apmeklējums; 11.09.Sporta svētki; 13.09. un 14.09.Austrumu mākslas un mūzikas festivāla ‘’RUMI FEST’’
apmeklējums; 14.09.Rīgas svētki. Pasākumu apmeklēšana Kalnciema kvartālā; 16.09.‘’Bocce 2018 ‘’ sporta pasākums VSAC
‘’Vidzeme’’ filiālē ‘’Ropaži’’; 19.09.Rīgas ZOO apmeklējums; 21.09.Filmas ‘’Manas saknes ir stipras’’ demonstrēšana, baltā
galdauta svētki; 27.09.Rudens izstāde; 29.09.Sadraudzības sporta pasākums filiālē ‘’Ezerkrasti’’; 30.09. Igo koncerta
Ziemeļblāzmā apmeklējums.
01.10.Senioru aprūpes centra ‘’Ciāna’’ apmeklējums, vieskoncerts, sadraudzības aktivitātes; 08.10.Mārupes vidusskolas
apmeklējums, skolotāju diena Mārupes vidusskolā; 9.10.Sporta diena filiālē; 11.10.Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja
apmeklējums; 12.10.Dārzeņu un pašdarināto darbiņu izstāde filiālē, aktivitātes akordeona pavadībā; 12.10.Dievkalpojuma
A.Ņevska baznīcā apmeklējums; 16.10.Medicīnas vēstures muzeja apmeklējums; 18.10.Klientu sveikšana dzimšanas dienā;
22.10.Dabas materiālu vākšana, darbnīca; 23.10.Nacionālā mākslas muzeja apmeklējums; 25.10.Ekskursija uz Skaistkalnes
pagastu. Seno laiku lietu muzeja apmeklējums; 30.10.Vecrīgas apmeklējums; 01.11.Ķirbju izstāde filiālē, maskarāde;
06.11.Pastaiga pa Kluso dārzu; 08.11.Sporta diena filiālē; 09.11.Aktivitātes mūzikas pavadībā, gadatirdziņš filiālē;
11.11.Lāčplēšu diena. Pasākumu apmeklēšana Vecrīgā. Informatīvi-izglītojošs pasākums filiālē; 16.11.Valsts svētkiem filiāles
ansambļa veltīts koncerts filiālē; 18.11.LR proklamēšanas diena. Pasākumu apmeklēšana Vecrīgā; 20.11.Sadraudzības
pasākums un vieskoncerts SAC ‘’Ciāna’’; 23.11.Klientu sveikšana dzimšanas dienās; 25.11.Labdarības festivāla ‘’Dvēseles
Elpa’’ DK ‘’Ziemeļblāzma’’ apmeklējums; 01.12.Svētku pusdienas kafejnīcā ‘’Stock Pot’’; 02.12.Pirmās svecītes iedegšana
Adventes vainagā; 06.12.Sporta diena filiālē; 12.12.’’Bocia turnīrs’’ Sporta manēžā; 20.12.Dievkalpojuma un koncerta
Anglikāņu baznīcā apmeklējums; 24.12.-26.12.Dievkalpojums, apsveikumi, svētku galds, viesu uzņemšana, rotaļas, dejas;
25.12.Dievkalpojums. Ķemeru baznīcas Svētdienas skolas audzēkņu koncerts. 27.12.Filiāles ansambļa ‘’Sirds Dziesmas’’
priekšnesumi filiālē. Dāvanu pasniegšana; 31.12.Atvadas no 2018.gada. Svētku galds.

14
„Baldone”

03.01.Filiālē “Baldone” viesojās Rīgas Jēzus Evanģēliski Luteriskās draudzes mācītājs un bērni; 04.01.Logopēdiskais
pasākums “Atvadas no eglītes”; 06.01.Pasākums un radošās aktivitātes Dzelzceļa muzejā; 10.01.Multfilma filiālē. Diskotēka;
12.01.Koncerts filiālē “Draugi no Bauskas”; 13.01.Pasākums filiālē „Krāsu terapija bērnu sejās”; 17.01.Pārgājiens uz Baldones
Ceriņu parku; 18.01.Pasākums filiāles dārzā “Piku Pikas”; 24.01.Multfilma. Diskotēka; 25.01.Ziemas sporta svētki filiālē;
01.02.Lupatiņu balle. Multfilma; 05.02.Ziemas prieki kalnā; 08.02.Krāsu diena filiālē; 10.02.Ledus skulptūru festivāla
apmeklējums Jelgavā; 14.02.Sirsniņu dienas ballīte; 16.02.Logopēdiskais pasākums “Kāda katram dziesma”; 17.02.Ekskursija
uz Baldoni; 20.02.Izstāde filiālē „Krāsainie pirkstiņdarbiņi”; 21.02.LBJISF Zemgales novada turnīrs Boccia; 27.02.Pieredzes
diena picērijā “Lulū”; 01.03.Diskotēka filiālē; 01.03.Izstādes “Pašdarbības kolektīvi Baldones novadā” apmeklējums;
13.03.Restorāna “Burgers 66” apmeklējums; 13.03.Kaķu dienas pasākums filiālē; 14.03.Latvijas Dabas muzeja apmeklējums;
14.03.Diskotēka. Multfilma; 18.03.Pieredzes diena AMI STUDIO; 22.03.Restorāna “Burgers 66” apmeklējums; 23.03.Vecāku
diena; 26.03.Koku rotāšana Lieldienu noskaņās filiāles dārzā; 27.03.Lieldienu pasākums filiālē; 28.03.Ķekavas parka
apmeklējums; 02.04.Viesojās Latvijas pareizticīgās baznīcas mācītājs Ivans ar draugiem; 05.04.Sporta pasākums „Jautrās
stafetes”; 06.04.Zīmēšanas konkurss filiāles sporta zālē; 06.04.-13.04.Zīmēšanas konkursa darbu izstāde; 11.04.Baldones
Ceriņu parka apmeklējums; 13.04.Pārgājiens „Pretī pavasarim” ar logopēdu; 18.04.Putnu būrīšu apsekošana un remontēšana;
18.04.Veselības diena; 19.04.Diskotēka; 19.04.Kolektīva „Britta Band„ 10 gadu jubilejas koncerts Baldones mūzikas skolā;
19.04.Mežvidu kafejnīcas apmeklējums; 25.04.Diskotēka, multfilmas skatīšanās; 27.04.Logopēda tematiskais pasākums
„Pavasaris, putni un darbs tautasdziesmās”; 27.04.Mencendarbes muižas apskate; 02.05. - 31.05.Logopēda organizēts
pasākums „Dārza darbi pavasarī”; 02.05.Kafejnīcas „Mežvidi” apmeklējums; 02.05.Pastaigas pavasara mežā; 09.05.Diskotēka;
09.05.Ekskursija uz jātnieku sporta klubu „Atēna”; 12.05.Biedrības LBaKT Mātes dienas pasākums Leļļu teātrī; 14.05.Sīpolu
talka; 15.05.Sporta diena; 16.05.Gaismas skolas skolnieku koncerts; 16.05.Mākslas plenērs „Vasaru gaidot”; 19.05.Dalība
„Paralimpiskā sporta dienā” sporta centrā „Ķeizarmežs”; 22.05.Vijolnieku ansambļa „Britta Band” 10 gadu jubilejas pasākuma
ietvaros: filma filiāles zālē, Pikniks „Mežvītolos”; 23.05.Diskotēka, multfilma; 24.05.Filiālē viesojās skolēni ar sportiskām
aktivitātēm un eksperimentu demonstrējumiem; 30.05.Ekskursija uz jātnieku sporta klubu „Atēna”; 31.05.Kafejnīcas
„Mežvidi” apmeklējums; 31.05.Pastaigas pavasara mežā; 01.06.Bērnu dienas jampadracis; 03.06.Vijolnieku ansambļa „Britta
Band” dalībnieki apmeklēja operu; 06.06.Diskotēka; 06.06.Ekskursija uz Iecavas parku; 07.06.Pirkstiņu deja uz baloniem;
10.06.Labdarības lielkoncerta „Uzcel savu baznīcu!” apmeklējums Bruknas muižā;13.06.Mākslas plenērs „Jāņu ugunskurs”;
14.06.Sēravota strūklakas apmeklējums Baldones Ceriņu parkā; 15.06.Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza apmeklējums;
18.06.Pārgājiens, peldēšanās dīķī; 19.06.Rundāles pils apmeklējums; 21.06.Līgo dienas pasākums VSAC „Rīga” filiālē „Rīga”;
25.06.Baldones vidusskolas strūklakas apmeklējums; 25.06.-26.06.Logopēda organizēts pasākums „Dārza veltes vasarā”;
26.06.Daugavas muzeja apmeklējums, pastaiga Doles salas dabas parkā; 26.06. Aušu parka apmeklējums; 27.06.Diskotēka,
multfilma; 27.06.Aušu parka apmeklējums; 29.06.Sporta pasākums „Lielā makšķere”. 03.07. Restorāna 'Burgers 66'
apmeklējums; 04.07.Mini Zoo 'Dobuļi' apmeklējums; 05.07.Diskotēka filiālē; 13.07.Mūzikas un mākslas dārza apmeklējums
Salaspilī; 16.07. -20.07. Sēņu un ogu lasīšana 'Nāc līdzi mežā!'; 17.07.Zāļu tēju vākšana un degustēšana; 17.07.Ciemošanās
VSAC 'Rīga' filiālē 'Ezerkrasti'; 17.07.Ekskursija uz Rundāles pili; 18.07.Diskotēka filiālē; 19.07.Ziepju burbuļu pūšana un
saldējuma degustēšana; 19.07.Aušu parka apmeklējums; 20.07.Zīmēšanas plenērs 'Meža veltes mākslas darbos';
20.07.Ciemošanās VSAC 'Rīga' filiālē 'Rīga'; 25.07.Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums; 26.07.Pastaiga Doles salas dabas
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parkā; 27.07.Aušu parka apmeklējums; 27.07.Brauciens uz jūru; 30.07. Aušu parka apmeklējums; 31.07.Logopēda organizēts
pasākums filiālē 'Viss par vasaru'; 01.08.Kulinārijas pasākums filiālē; 01.08.Aušu parka apmeklējums; 01.08. - 03.08.Logopēda
pasākums 'Pārgājiens gar Ķekaviņu'; 07.08.Aušu parka apmeklējums; 07.08.Strūklakas 'Vāverīte' apskate Baldones Ceriņu
parkā; 09.08.Brauciens uz jūru; 10.08.Darbnīcas 'Kazas laukos' apmeklējums; 15.08.Ūdens aktivitāšu diena; 15.08.Aušu parka
apmeklējums; 15.08.Diskotēka filiālē; 16.08.Piedalīšanās VSAC 'Vidzeme' filiāles 'Ropaži' sporta pasākumā 'Bocce - 2018';
17.08.Brauciens uz jūru; 22.08.Aktivitāšu diena VSAC 'Rīga' filiālē 'Teika'; 24.08.Brauciens uz jūru; 23.08.Vasaras kokteiļu
gatavošana un degustēšana; 29.08.Diskotēka filiālē; 29.08.Sporta spēles 'Skolas starts'; 03.09. - 06.09.Logopēda pasākums
'Dārza ražas vākšana'; 04.09.Dzīvnieku patversmes 'Mežavairogi' apmeklējums; 04.09.Pārgājiens 'Pretī rudenim'; 06.09.VSAC
'Rīga' filiāle 'Baldone' atvērtais pasākums 'Krāsas un skaņas ābelēs'; 07.09.Kino vakara Kapseļu ielā apmeklējums; 08.09. 09.09.Starptautiskās sporta spēles bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām 'Mēs varam 2018' Valmierā; 11.09.Mežvidu
krodziņa apmeklējums. 12.09. Diskotēka filiālē; 13.09.Rudens kross; 20.09.Ekskursija uz brāļu Kaudzīšu muzeju ‘Kalna
Kaibēni’ un maizes ceptuves apmeklējums; 20.09.'Baldone rudens krāsās' zīmēšanas un rokdarbu pasākums; 26.09.Multfilmas
skatīšanās. Diskotēka filiālē; 27.09.Ražotnes ‘Madara cosmetics’ apmeklējums Biedrības ‘Taureņa efekts’ projekta ‘Pieredzes
diena’ ietvaros; 28.09.Pasākums 'Rudens sajūtas ar redzi, ožu un tausti'; 28.09. Filmas 'Manas saknes ir stipras' demonstrējums
filiālē, baltā galdauta svētki.
03.10.Kafejnīcas “Dzintarliepa” apmeklējums; 05.10.Pārgājiens “Pretī rudenim”; 10.10.Kafejnīcas apmeklējums, iepirkšanās;
10.10.Diskotēka filiālē; 11.10.Pasākums filiālē - sports mākslā; 11.10.Filiālē viesojas ciemiņi no Bauskas ar koncertu;
11.10.Hokeja spēles Arēnā “Rīga” apmeklējums; 14.10.Hokeja spēles Arēnā “Rīga” apmeklējums; 23.10.Rudens ražas balle
un jubilāru sveikšana; 29.10.Pasākums filiālē – “Našķu pagatavošana”; 31.10.Pasākums filiālē ”Mans draugs Helovīns”, masku
balle; 02.11.VSAC “Rīga” filiāles “Rīga” atvērtā pasākuma “Mūsu Latvijai 100” apmeklēšana; 08.11.Pasākums filiālē
“Sarkans, balts, sarkans”; 09.11.Pasākums filiālē “Mārtiņdiena klāt”; 13.11.Vijolnieku ansambļa “Britta Band” koncerts
Bārbeles pamatskolā; 14.11.Sporta festivāls “Nāc un sporto sev par prieku”; 15.11.Svinīgais pasākums filiālē “Latvijai 100”;
15.11.Zīmēšanas plenērs “Latvijai 100”; 19.11.”Staro Rīga” apmeklējums; 20.11.Izstādes “Latvijai 100” atklāšana;
21.11.Diskotēka filiālē, kino pēcpusdiena; 22.11.Pārgājiens uz Baldoni; 29.11.Bilžu atmiņu pēcpusdiena; 05.12.Diskotēka
filiālē, kino; 06.12.Sporta pasākums “Ziemas prieki”; 07.12.Logopēdiskais pasākums “Drošības ābece”; 10.12.Filiālē viesojas
mūzikas skolas audzēkņi no Rīgas; 10.12.Hokeja spēles apmeklējums Arēnā Rīga; 11.12.Vasarā vākto tēju degustācija;
12.12.Ziemassvētku smaržas un garšas; 12.12.”Bocce” turnīrs Rīgas Nacionālajā sporta manēžā; 13.12.Ciemiņu organizētās
radošās darbnīcas; 14.12.Zīmēšanas plenērs “Gaidot ziemu”; 19.12.Ziemassvētku pasākums “Kā spējam, tā varam”;
21.12.Ziemassvētku pasākuma apmeklējums Gaismas skolā; 25.12.Filiālē viesojas Latvijas Pareizticīgās baznīcas mācītājs
Ivans ar draugiem; 26.12.Piparkūku cepšana; 26.12.Hokeja spēles apmeklējums Arēnā “Rīga”; 27.12.Atpūtas centra “Lido”
apmeklējums; 27.12.Filiālē viesojas Rīgas Jēzus Evaņģēliski Luteriskās draudzes mācītājs un bērni; 27.12.Pasākums filiālē Pankūku cepšana; 28.12.Ziemas koncerts filiālē “Rūķu zemē”; 28.12.Diskotēka filiālē.
Berģu iela 142
02.01. Baleta studijas koncerts filiālē; 03.01.Vokālā kvarteta ‘’Eliksīrs’’ koncerts filiālē; 05.01. Luterāņu draudzes
Dievkalpojums; 09.01.Uzvedums ‘’Klaunāde’’ filiālē; 11.01. Biedrības ‘’Pūks un draugi’’ pasākums filiālē; 12.01.Ansambļa
‘’Vīzija’’ koncerts filiālē; 12.01.Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 17.01.Janvāra jubilāru sveikšana; 23.01.G. Meijera
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koncerts filiālē; 24.01.Sporta turnīrs novusā un stafetes; 25.01.Filiāles ansambļa piedalīšanās brīnišķīgo mākslu festivālā
Siguldā; 26.01.Katoļu Draudzes Dievkalpojums; 30.01.S.Tīnas koncerts filiālē; 02.02.Luterāņu draudzes Dievkalpojums;
06.02.Fotogrāfa M.Martinsona izstādes apmeklēšana; 07.02.L.Railas koncerts filiālē; 13.02.Frizūru meistardarbnīcas filiālē;
16.02.Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 14.02.Valentīndienas pasākums filiālē; 17.02.Kora ‘’Konvents’’ koncerts filiālē;
20.02.Kora izbraukuma koncerts uz represēto biedrību; 21.02.Jubilāru sveikšana; 22.02.Sporta stafetes; 23.02.Katoļu Draudzes
Dievkalpojums; 28.02.Kora ‘’Tonika’’ koncerts filiālē; 02.03.Luterāņu draudzes Dievkalpojums; 06.03.Grupas ‘’IGNIS ‘’
koncerts filiālē; 08.03.Svētku pasākums filiālē; 09.03.Pareizticīgo draudzes Dievkalpojums; 13.03.Filiāles ansambļa
izbraukums uz filiāli ‘’Kalnciems’’; 20.03.Arfistes E.Lāces koncerts filiālē; 21.03.Marta jubilāru sveikšana; 23.03.Sportiskās
aktivitātes filiālē; 23.03.Katoļu Draudzes Dievkalpojums; 28.03.Lieldienu pasākums filiālē; 28.03.Deju ansambļa ‘’Daugava’’
koncerts filiālē.
05.04.Joku diena – radošo spēļu rīts filiālē; 09.04.R.Meloni koncerts filiālē; 11.04.Mūziķa J.Bārtuļa koncerts filiālē; 12.04.
Sporta turnīrs ‘’Ceļojošais kauss’’ novusā Ropažos; 13.04.Sporta stafetes; 17.04.Foto slaidšovs ‘’No ziemas līdz pavasarim’’;
18.04.Aprīļa jubilāru sveikšana; 23.04. M.Upmanes-Holšteinas koncerts filiālē; 24.04.Ekskursijas Rīgas Motormuzejā;
25.04.Ansambļa izbraukuma koncerts uz Rīgas Strazdumuižas internātvisusskolu; 26.04.Lielā talka; 27.04.Novusa sacensības
starp mājām; 02.05.Ansambļa izbraukuma koncerti uz SAC ‘’Mālpils’’ un SAC ‘’Allaži’’; 08.05.SAC ‘’Gaiļezers’’ ansambļa
koncerts; 09.05.Svētku pasākums ‘’Ābeļziedu laikā’’ un mūziķes E.Viļnovičas viesošanās; 16.05.Kinoseanss;
19.05.Paralimpiskā sporta diena Ķeizarmežā; 22.05.Maija diskotēka; 23.05.Maija jubilāru sveikšana; 29.05.Rododendru dārza
apmeklēšana; 30./31.05.Piedalīšanās Seni Cup futbola turnīrā Staicelē; 02.06.Futbola spēles vērošana Daugavas stadionā;
05.06.BJC ‘’IK Auseklis’’ minimotomuzeja un izstādes apmeklēšana; 11.06.Viesojas dziedātāja K.Prauliņa; 13.06.Jūnija
jubilāru sveikšana; 14.06.Dalība ‘’Klejojošajā kausā’’ Valkā; 19.06.Ansambļa izbraukuma konverts SAC ‘’Iecava’’ un SAC ‘’
Ķekava’’; 20.06.Grupas ‘’Draugi uz mūžu’’ koncerts un dejas; 21.06.Ielīgošanas pasākums; 27.06.Mūziķes A.Kozlovskas
koncerts filiālē; 28.06.Šautriņu mešanas sacensības;
05.07.Ekskursija uz laikmetīgās mākslas muzeju KIM; 06.07.Vācijas kora ‘’Juli’’ koncerts filiālē; 07.07. Kanādas kora ‘’Grand
Philharmonic scoir’’ koncerts filiālē; 11.07.Ekskursija uz 5.tramvaju depo; 15.07.Luterāņu draudzes dievkalpojums;
17.07.Nīderlandes ielu orķestra ‘’Eigen Hulp’’ koncerts filiālē; 26.07.Jūlija jubilāru sveikšana; 25.07.Pareizticīgo draudzes
dievkalpojums; 26.07.Seminārs par veselīgu dzīvesveidu 1.daļa; 27.07.Seminārs par veselīgu dzīvesveidu 2.daļa; 29.07.Katoļu
draudzes dievkalpojums; 31.07.Ekskursija uz Brīvdabas muzeju; 01.08.Mūziķes J.Kalniņas koncerts filiālē; 05.08.Katoļu
draudzes dievkalpojums; 07.08.Animācijas filmu pēcpusdiena filiālē; 10.08.Filmas “Manas saknes ir stipras” demonstrējums
filiālē, baltā galdauta svētki; 15.08.Augusta jubilāru sveikšanas pasākums; 16.08.Sporta pasākums "Bocce-2018" Zaķumuižā;
16.08.Ekskursija uz Botānisko dārzu; 18.08.Frizierdarbnīcas filiālē; 20.08.Pareizticīgo draudzes dievkalpojums;
21.08.Zīmēšanas konkurss ‘’Latvijai-100’’; 22.08.Ansambļa ‘’Ezerkrasti’’ izbraukuma koncerts uz DC ‘’Paaudzes’’;
26.08.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 29.08.Sporta spēles ‘’Skolas starti 2018’’; 30.08.Ekskursija uz Rīgas ZOO;
02.09.Katoļu draudzes dievkalpojums; 06.09.Pārgājiens pa Berģiem; 12.09.Dokumentālās filmas ‘’Savējie sapratīs’’1.daļas
demonstrējums filiālē; 13.09.Ekskursija uz VEF vēstures muzeju; 16.09.Luterāņu draudzes dievkalpojums; 18.09.Dziedātājas
A. Rakovskas koncerts filiālē; 19.09. Pareizticīgo draudzes dievkalpojums; 19.09.Septembra jubilāru sveikšanas pasākums;
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21.09.Dokumentālās filmas par Romas pāvestu demonstrējums filiālē; 26.09.Ansambļa ‘’Ezerkrasti’’ izbraukuma koncerts uz
SAC ‘’Mežciems’’.
09.10.Dobeles zemessargu un A.Reinika koncerts filiālē; 11.10.Zinoo Rīga apmeklējums; 13.10.Latvijas 100 gades svētku
pasākums Ziemeļblāzmas pilī – filiāles ansambļa uzstāšanās; 16.10.Lucavsalas parka apmeklējums; 16.10.Filiālē viesojas
dziedātāja E.Krastiņa; 17.10.Kinoseanss – dokumentālās filmas ‘’Savējie sapratīs’’ 2.daļas demonstrējums filiālē;
18.10.Pareizticīgo draudzes dievkalpojums; 23.10.Foto slaidšovs ‘’No vasaras līdz rudenim’’; 24.10.Oktobra jubilāru
sveikšanas pasākums filiālē; 24.10.Filiālē viesojas komponists N.Rutkis; 25.10.Leļļu teātra izrādes apmeklējums;
30.10.Kinoseanss filiālē – spēlfilma ‘’Es esmu šeit’’; 31.10.Ekskursija uz Latvijas Dabas muzeju; 31.10.Ekskursija uz Latvijas
nacionālo bibliotēku; 01.11.Hokeja spēles apmeklējums Arēnā ‘’Rīga’’; 06.11.Filiālē viesojas mūziķis G.Ristomecs;
07.11.Ekskursija uz Kara muzeju; 07.11.Ekskursija uz Rīgas biržu; 09.11.Jaunciema kapu sakopšana; 13.11.Pareizticīgo
draudzes dievkalpojums; 13.11.Ādažu vokālā ansambļa un komponista G.Freidenfelda koncerts filiālē; 14.11.Rīgas jauniešu
sporta festivāla apmeklējums ‘’Elektrum Olimpiskajā centrā’’; 14.11.Ekskursija uz Medicīnas vēstures muzeju; 15.11.Svētku
koncerts filiālē ‘’Latvijai-100’’; 21.11.Hokeja spēles apmeklējums Arēnā ‘’Rīga’’; 22.11.Novembra jubilāru sveikšanas
pasākums; 27.11.Kinoseanss: dokumentālās filmas ‘’Lidija’’ un ‘’Laimes formula’’ demonstrējums filiālē; 28.11.Izbraukums
uz koncertu ‘’Ar gaismu pie tevis VSAC “Rīga” filiālē „Jugla’’; 01.12.Biedrības ‘’Pūks un draugi’’ labdarības akcijas
pasākuma apmeklējums; 04.12.Dziedātāja Leo koncerts filiālē; 07.12.Teikas vidusskolas kora koncerts filiālē; 10.12.Hokeja
spēles apmeklējums Arēnā ‘’Rīga’’; 12.12.Pareizticīgo draudzes dievkalpojums; 13.12.Decembra jubilāru sveikšanas
pasākums filiālē; 17.12.Lūcijas dienas koncerts filiālē; 19.12.Labdarības koncerta apmeklēšana Sv. Pāvila baznīcā;
20.12.Ziemassvētku ieskaņas koncerts filiālē; 21.12.Pasākums filiālē “Digitālie Ziemassvētki”; 23.12.Koncerta ‘’Pa īstam’’
apmeklējums Sv. Vecās Ģertrūdes baznīcā; 27.12.Fonda ‘’Nāc līdzās’’ labdarības koncerts filiālē.
Berģu iela 160
03.01.Kinoseanss filiālē, filma "Likteņa ironija jeb vieglu garu"; 04.01.Jaungada diskotēka; 05.01.Jaungada pasākums,
organizē biedrība "Pūks un draugi"; 09.01.Ziemas rotaļu rīts; 12.01. Diskotēka filiālē; 16.01.Aktīvā pastaiga - Berģu skati.
18.01.Diskotēka filiālē; 23.01.Karaokes konkurss; 24.01.Novusa sacensības ar SAC "Jugla" klientiem; 25.01.Radošā spēļu
pēcpusdiena; 31.01.Janvāra jubilāru sveikšana un dejas; 02.02.Aktīvā pastaiga; 05.02.Galda spēļu pēcpusdiena;
09.02.Diskotēka; 12.02.Kinoseanss, filma "Titāniks"; 14.02.Valentīndienas pasākums filiālē; 19.02.Kinoseanss, filma
"Šķērsiela"; 22.02.Suņa gada masku balle; 27.02.Februāra jubilāru sveikšana un dejas; 07.03.Aktīva pastaiga - Berģu skati;
08.03.Sieviešu dienas pasākums; 16.03.Galda tenisa sacensības Berģu ielā 142; 19.03. Aktīva pastaiga - Berģu skati;
20.03.Koncerts filiālē; 21.03.Marta jubilāru sveikšana un dejas; 26.03. Aktīva pastaiga – Berģu skati; 27.03.Lieldienu pasākums
- ar kustīgām dejām, dziesmām un izrādi; 28.03. Lieldienu pasākums "Lieldienu jampadracis"; 29.03.Biedrības "Pūks un
draugi" apbalvošanas pasākums; 10.04.Jūrmalas mūzikas vidusskolas koklētāju ansambļa koncerts; 11.04.Jāņa Bārtuļa koncerts
"Aprīļa pilieni" filiālē „Ezerkrasti” Berģu ielā 142; 12.04.VSAC "Rīga" filiāles "Ezerkrasti" Berģu ielas 160 trīs gadu jubilejas
koncerts; 13.04.Pavasara stafetes; 13.04.Kinoseanss, filma "Emodži"; 18.04.Ekskursija uz Sporta muzeju; 19.04.Uzstāšanās
"Ezerkrastu" Berģu 160 teātra kolektīvam ar pasaku uzvedumu RSAC "Mežciems"; 21.04.Aprīļa jubilāru sveikšana un dejas;
26.04.Pavasara talka; 27.04.Novusa sacensības ar filiāles „Ezerkrasti” Berģu 142; 02.05.Mūzikas interešu pulciņa - ansambļa
klientu koncerts SAC "Mālpils" un SAC "Allaži"; 03.05.Svētku pasākums "Par brīvu Latviju"; 08.05.SAC "Gaiļezers"
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ansambļa koncerts Berģu 142; 09.05.Svētku pasākums "Ābeļziedu laikā" Berģu 142; 09.05.Vokālistes Evijas Viļņovičas
koncerts ar liriskām dziesmām un vijoļspēles priekšnesumiem Berģu 142; 10.05.Ekskursija uz Rīgas Nacionālo zooloģisko
dārzu; 16.05. Maija jubilāru sveikšana un diskotēka; 19.05.Paralimpiskā sporta diena Ķeizarmežā; 25.05.Diskotēka
"Vasarsvētku skaņās"; 30.05.Futbola turnīrs Staicelē; 31.05.Futbola turnīrs Staicelē; 09.06.Draudzības spēle futbolā starp
Latvijas un Azerbaidžānas izlasēm Daugavas stadionā; 11.06.Kristīnes Prauliņas koncerts Berģu 142; 14.06.Skolas absolventu
apsveikšanas pasākums; 14.06.Sporta pasākums "Klejojošais kauss" VSAC "Vidzeme" filiālē "Valka"; 18.06.Pārgājiens
Berģos; 19.06.Ezerkrastu ansambļa izbraukuma koncerts VSAC "Zemgale" filiālē "Iecava"; 20.06.Grupas "Draugi uz Mūžu"
koncerts un dejas Berģu 142; 20.06.Klientu darbu izstādes atklāšana un apbalvošana; 21.06.Ielīgošana "Ezerkrastos";
21.06.Līgo pasākums “Skroderdienas Ezerkrastos”; 27.06.Anetes Kozlovskas koncerts Berģu 142; 28.06.Pareizticīgo draudzes
dievkalpojums; 28.06.Šautriņu mešanas sacensības; 28.06.Katoļu draudzes dievkalpojums Berģu 142; 28.06.Jūnija jubilāru
sveikšana un diskotēka; 29.06.Ekskursija uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu;
01.07. Pasākums filiālē - Ziepju liešana; 04.07."Ghetto Games" parka apmeklējums; 05.07. un 06.07. Seminārs par veselīgu
dzīvesveidu un slimību profilaksi; 06.07.Vācijas pilsētas Vilihas kora "Juli" koncerta apmeklējums filiālē “Ezerkrasti” Berģu
ielā 142; 07.07.Kanādas Ontārio provinces "Grand Philharmonic choir" koncerta filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142
apmeklējums; 10.07.Pasākums filiālē gatavo "Sapņu ķērājus"; 10.07.Diskotēka "Vasaras prieku noskaņās"; 12.07.Ekskursija
uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju; 13.07.Ekskursija uz Laikmetīgās mākslas centru "KIM?"; 17.07. Nīderlandes ielu
orķestra "Eigen Hulp" defilē koncerta apmeklējums; 18.07.Pasākums filiālē - Spēle "Dzīves prasmju bingo"; 20.07.Jūlija
jubilāru sveikšana un diskotēka;
23.07.Pasākums filiālē, pikniks, pārgājiens; 25.07.Ekskursija uz LR Saeimu;
25.07.Pareizticīgās draudzes dievkalpojums; 01.08. Pasākums filiālē, apsveikumu veidošana "Latvijai 100"; 04.08.Sacensību
“Drift Master” drifta sacensības "Biķernieku” trasē apmeklējums; 07.08.Izbraukums uz Ulubeles dzīvnieku patversmi; 08.08.
Ekskursija uz Vecāķu pludmali; 10.08.Filmas "Manas saknes ir stipras" demonstrēšana Berģu ielā 142, baltā galdauta svētki;
10.08.Diskotēka "Vasaras prieku noskaņās"; 14.08.Klientu radošās pašdarbības pasākums; 13.08.Radošās apvienības
jauniešiem "Trepes" izbraukums; 16.08.Sporta pasākums "Bocce-2018" Zaķumuižā; 16.08.Izbraukums uz Jauniešu studiju
"Bambuss"; 18.08. Ekskursija uz Mākslas muzeju “Arsenāls”; 18.08.Frizēšanās pasākuma Berģu ielā 142 apmeklējums;
19.08.Izstādes - darbošanās tekstila darbnīcā "Arsenālā" apmeklējums; 20.08.Pareizticīgās draudzes dievkalpojums; 20.08.
Nodarbība “Egru” meistara klubā, gleznošana uz ūdens; 21.08.Ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu; 22.08. Koncerta DC
"Paaudzes" apmeklējums; 22.08.Pasākuma "Atvadas vasarai - sveika skola" VSAC "Rīga" filiālē "Teika" apmeklējums;
23.08.Sporta spēles brīvā dabā; 24.08.Augusta jubilāru sveikšana un dejas; 30.08.Radošās apvienības jauniešiem "Trepes"
pasākums; 24.08.Ekskursija uz Laikmetīgās Mākslas centru "KIM?"; 29.08.Sporta spēles filiālē "Skolas Starti 2018";
30.08.Ekskursija uz Rīgas Jūras līci un Mangaļsalas molu; 31.08.Ekskursija uz Botānisko dārzu; 06.09.Radošās apvienības
jauniešiem "Trepes" nodarbība - "Spēle" filiālē; 06.09.Izbraukums uz Rīgas Cirku; 07.09.Diskotēka "Atvasaras noskaņās";
08.09.Pasākums filiālē - Mandalas; 09.09.Radošās apvienības jauniešiem "Trepes" izbraukuma pasākums; 11.09.Izbraukums
uz māla darbnīcām; 12.09.Ekskursija uz Turaidas muzejrezervātu; 13.09.Izbraukums uz Annas ielas svētkiem ar darbnīcām;
17.09.Pasākums - Higiēna, stils, kosmētika; 18.09.Agneses Rakovskas koncerta Berģu ielā 142 apmeklējums;
18.09.Izbraukums uz mācību centru "IDEJA"; 19.09.Pareizticīgās draudzes dievkalpojums; 20.09.Ekskursija uz Dabas muzeju;
21.09.Kinoseanss - Romas pāvestu Francisku sagaidot Berģu ielā 142; 21.09.Septembra jubilāru sveikšana un dejas;
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25.09.Izbraukums uz Mācību centru "Ideja"; 25.09.Izbraukums uz KHL hokeja spēli starp Rīgas "Dinamo" un Helsinku
"Jokerit" “Arēnā Rīga”; 28.09.Ekskursija uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju; 29.09.Izbraukums uz dzīvnieku patversmi
"Ulubele".
09.10.Dobeles zemessargu ansambļa koncerta apmeklējums filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142; 09.10.Radošās apvienības
jauniešiem "Trepes" vadītais izbraukums uz inovācijas centru "Ideja"; 13.10.Radošās apvienības jauniešiem "Trepes"
ekskursija uz VEF kultūras pili; 15.10.Palīdzēsim.lv vadītais pasākums filiālē; 16.10.Radošās apvienības jauniešiem "Trepes"
polimēru apstrādes nodarbība Inovācijas centrā "Ideja"; 16.10.Ekskursija uz Vecrīgu un Latvijas kara muzeju;
18.10.Pareizticīgās draudzes dievkalpojums; 19.10.Kino visiem un visur Latvijā. Dokumentālās filmas "Laimes Formula"
demonstrējums filiālē; 21.10.Radošās apvienības jauniešiem "Trepes" pasākums - labie darbi Dzīvnieku pansijā, Ventspilī;
24.10.Normunda Rutka koncertprogramma - "Pīlādžu gads" filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142; 25.10.Kino pēcpusdiena “Kino
visiem un visur Latvijā”. Animācijas filmu demonstrēšana filiālē; 26.10.Oktobra jubilāru sveikšana un dejas filiālē;
26.10.Radošās apvienības jauniešiem "Trepes" Sporta pasākums Olimpiskajā sporta centrā; 31.10.Kinoseanss ar viesiem no
RSAC "Mežciems" - filmas "Možums" demonstrēšana filiālē; 31.10.Teātra izrāde "Tracis ar mājas darbu" un diskotēka filiālē;
30.10.Radošās apvienības jauniešiem "Trepes" polimēru apstrādes nodarbība Inovācijas centrā "Ideja"; 31.10.Noslēguma
pasākums projektam "Trepes"; 01.11.Izbraukums uz KHL hokeja spēli starp Rīgas "Dinamo" un Jaroslavļas "Lokomotiv"
Arēnā "Rīga"; 05.11.Radošās apvienības jauniešiem "Trepes" pasākums – “Ziemassvētku mirkļi korejiešu stilā”; 06.11.Gintas
Ristamecas koncerta apmeklējums filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142; 07.11.Kino visiem un visur Latvijā. Dokumentālās filmas
"Lidija" demonstrējums filiālē; 07.11.Galda spēļu pēcpusdiena; 13.11.Pareizticīgās draudzes dievkalpojums; 13.11.Klientu
darbu izstāde - "Latvijai 100"; 14.11.Sporta festivāls "Nāc un sporto sev par prieku"; 15.11.Svētku koncerta "Latvijai-100"
filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142 apmeklējums; 16.11.Svētku pasākuma "Latvijai-100" filiālē “Ezerkrasti” berģu ielā 142
apmeklējums; 21.11.Izbraukums uz KHL hokeja spēli starp Rīgas "Dinamo" un Maskavas apgabala "Vityaz" Arēnā "Rīga";
22.11.Kino visiem un visur Latvijā. Dokumentālās filmas "Savējie sapratīs" 1. daļas demonstrējums; 28.11.Ekskursija uz
Latvijas dabas muzeju; 28.11.Koncerts "Ar gaismu pie Tevis" VSAC "Rīga" filiālē "Jugla"; 30.11.Novembra jubilāru sveikšana
un dejas filiālē; 01.12.Biedrības "Pūks un draugi" labdarības akcijas pasākums filiālē; 04.12.Sporta gada noslēguma svētku
filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142 apmeklējums; 04.12.Vokālista Leo koncerta filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142
apmeklējums; 06.12.Kino visiem un visur Latvijā. Dokumentālās filmas "Savējie sapratīs" 2. daļas demonstrējums filiālē;
12.12.Pareizticīgās draudzes dievkalpojums; 12.12.Diskotēka filiālē "Ziemassvētku prieki"; 14.12.Ziemassvētku animācijas
filmu demonstrējums filiālē; 17.12.Lūcijas dienas koncerta apmeklējums filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142; 19.12.Radošās
apvienības jauniešiem "Trepes" Ziemassvētku pusdienas kafejnīcā; 19.12.Koncerta Sv. Pāvila baznīcā apmeklējums;
20.12.Ziemassvētku koncerta apmeklējums filiālē “Ezerkrasti” Berģu ielā 142; 21.12.Jubilāru sveikšanas pasākums un dejas
filiālē; 25.12.Ziemassvētku joki un dejas filiālē; 26.12.Ziemassvētku izrāde “Jēzus piedzimšana”; 27.12.Radošās apvienības
jauniešiem "Trepes" Ziemassvētku labdarības pasākums filiālē; 28.12.Teātra izrāde "Pasaka par zelta čiekuru".

