1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2
Valsts sociālās aprūpes centrs ‘’Kurzeme’’
(turpmāk – ministrija)
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 2018. gada 12 mēnešos
Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi (3 līdz 5 pasākumiem, sagatavo LM):
1)
2)
3)
,
Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi (3 līdz 5 pasākumiem, sagatavo LM):
1)
2)
3)
I. Valsts pamatfunkciju īstenošana
Programmas/apakšprogrammas kods
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

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam
1. Filiāle ‘’Dundaga’’ izveidots veselības punkts, kā arī iegādātas
funkcionālās gultas un kušete, kā arī medicīniskais inventārs,
t.sk medicīniskie svari, asins ņemšanas krēsls, pārvietojams
medicīniskais aizslietnis, riteņkrēsls, medikamentu skapīši,
medicīniskie ratiņi.
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2. Filiālē ‘’Iļģi’’ izbūvēta bruģēta gājēju ietve. Iegādāti
medicīniskie aizslietņi, dūšas krēsls, fotokamera, sakņu
smalcināmā mašīna, mikseris,putotājs, krūmgriezis un
kultivators, funkcionālais galds, elektriskās aprūpes gultas.
3. Iegādāts Personāla uzskaites bloks datorprogrammai Horizon.
4. Sanitāro mezglu un gaiteņa apdares sanitārais remonts

filiālē ‘’Gudenieki’’ (VSIA ‘’Šampētera nams’’). Iegādāti
atpūtas krēsli, planetārais mikseris, krūmgriezis.
5. Filiālei ‘’Aizvīķi’’ izbūvēta relaksācijas ēkas lietus ūdens
novadīšanas sistēma. Filiālēs “Aizvīķi” un “Liepāja”
iegādāts mācību virtuves aprīkojums (t.sk virtuves skapīši,
galdi, mazā sadzīves tehnika).
6. Filiālē ‘’Veģi’’ iegādāts elektriskais vārkatls, uzstādīts
malkas apkures katls, kā arī iegādāts jauns mikroautobuss
klientu pārvadāšanai.
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.

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)

Izmaiņas
1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā
pārskata perioda izpildi
(norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un iemeslus,
kas veicinājuši šīs izmaiņas)

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam
· VSAC "Kurzeme" izdevumu izpilde 2018. gada 12 mēnešos ir
7 242 121.93 euro,
salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu izdevumi
palielinājušies par 749 923 euro vai 10.4%, tajā skaitā atlīdzības
izdevumi par 623 766 euro, preču un pakalpojumu izdevumi par 58
643 euro, bet kapitālie izdevumi par 63 551 euro.
Izdevumu pieaugumu galvenie ietekmējošie faktori:
· atlīdzības izdevumu palielinājumu par 623 766 euro vai 11.8%,
ietekmēja mediķu atalgojuma pieaugums valstī, kā arī
minimālās algas palielināšana valstī no 380 līdz 430 euro
mēnesī;
· Izdevumi precēm un pakalpojumiem palielinājušies par 58 643
euro vai 3.7%, kas saistīts ar kopējo preču un pakalpojumu cenu
palielināšanos valstī (galvenokārt, pārtikai, malkai, elektrībai);
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·

2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos
plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)

Neizpilde
1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās
klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma
struktūrai un kādi ir to neizpildes iemesli
2. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma
izlietojumam

Kapitālo izdevumu pieaugumu par 63 551 euro jeb 34.9%
galvenokārt veido jauna mikroautobusa iegāde klientu
pārvadāšanas vajadzību nodrošināšanai.

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam
Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem
mēnešiem
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)

3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada
beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)

4. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta
paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)

5. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika
pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem)

6. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no
74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir
finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)

Papildu informācija
Citi analītiskie skaidrojumi

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam
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II. Citi jautājumi
1. Norāda izpildītos valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.1. apakšpunktam
definētos uzdevumus, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais
izpildes termiņš
2. Ja valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētie uzdevumi, Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.2. apakšpunktam
kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš, nav izpildīti,
sniedz skaidrojumu un vērtējumu, kāds ir to izpildes progress
3. Vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.3. apakšpunktam
programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai"
(ja ir plānots, norāda finansējuma apmēru un skaidrojumu)
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)

4. Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas
papildu jautājumiem

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.4. apakšpunktam
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Pasākumi VSAC ‘’Kurzeme’’ klientiem
FILIĀLE ‘’IĻĢI’’
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

05.01.2018.-VSAC ''Kurzeme'' filiālē ''Liepāja'' koncerts;
22.03.2018.-Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres
13.01.2018.- E. Drākes koncerts;
pasākums Tores stacijā;
16.01.2018.- Preventīvais pasākums ''Drošība uz ledus un sala laikā'';
22.01.2018.-Barikāžu aizstāvju atceres diena;
25.01.2018.-''Jautrās stafetes'';
05.02.-16.02.2018.-sveču izstāde;
07.02.2018.- preventīvais pasākums ''Rīcība krīzes situācijās'';
14.02.2018.-Valentīna diena ''Mīlestība'';
14.02.2018.- Baltkrievu kopienas apvienība ''Mare'' koncerts;
16.02.2018.-Suitu muzikantu rīkotā balle
19.02.2018.- Tematiskā pēcpusdiena ''Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos'';
20.02.2018.-Senioru godināšana apaļās jubilejās;
27.02.2018.-''Viss par karnevālu''-''Meteņdiena'';
08.03.2018.- sieviešu dienas ballīte;
14.03.2018.- Preventīvais pasākums ''Drošība uz ceļa'';
19.03.2018.-Tematiskā pēcpusdiena ''Pavasara gaidās'';
22.03.2018.-Latvijas leļļu teātru klubs - izrāde ''Mēness taurenis'';
27.03.2018.- Tematiskā pēcpusdiena ''Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos'';
27.03.-06.04.2018.-radošo darbu izstāde.

6
II ceturksnis
27.03.-06.04.2018. – Radošo darbu izstāde;
22.05.2018. – Ekskursija “Kuldīgas novada muzejs un Pilsētas dārzs”;
01.04.2018. – Lieldienas;
30.05.-31.05. – “Seni Cup-2018”
06.04.2018. – Preventatīvs pasākums “Drošība dārzā un teritorijas 08.06.2018. – Sadancošanās festivāls “Lielais Simtgades sadancis
uzkopšanā”;
Iecavā”;
09.04.2018. – 27.04.2018. – Pavasara talkas mēnesis “Par tīrāku 14.06.2018. – “Klejojošam kausam – 20” Valkā;
Latviju”;
15.06.2018. – Jāņu ielīgošana filiālē “Liepāja”;
27.04.2018. – Pavasara talkas noslēguma pikniks;
28.06.2018. – Ekskursija uz Papes brīvdabas muzejs “Vītolnieki”;
09.04.2018. – 27.08.2018. – Koku stādīšana filiāles teritorijā “Latvijas 29.06.2018. – Liepāja, Puķuzirņu izstāde;
simtgadei”;
12.04.2018. – Starpfiliāļu pasākums “Ak šīs sievietes…”
19.04.2018. – Senioru godināšana apaļajās jubilejās;
25.04.2018. – Tematiskā pēcpusdiena ''Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos'';
26.04.2018. – Jubilāru godināšana;
01.05.2018. – Darba svētki;
04.05.2018. – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena
“Baltā galdauta svētki”;
08.05.2018. Preventatīvs pasākums “Iekšējās kārtības noteikumi”;
17.05.2018. – Ugunsdzēsēju un glābēju diena “112”;
18.05.2018. – “Ģimenes diena”;
20.05.2018. – Vasarassvētki;
21.05.2018. – Senioru godināšana apaļajās jubilejās;
24.05.2018. – Jubilāru godināšana;
30.05.2018. – Mākslas plenērs;
31.05.2018. – Tematiskā pēcpusdiena ''Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos'';
02.06.2018. – Koncerts “Duets Sandra”;
12.06.2018. – Tematiskā pēcpusdiena ''Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos'';
19.06.2018. – Koncerts “Dziesmas Latvijai”;
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20.06.2018. – Grobiņas baptistu draudzes jauniešu koncerts;
21.06.2018. – Preventatīvais pasākums “Ugunsdrošība”;
22.06.2018. – Jāņu ielīgošana;
23.06.2018. – Līgo diena;
25.09.2018. – Senioru godināšana apaļajās jubilejās;
27.06.2018. – Dejas “Latviešu deju ritmos”;
28.06.2018. – Izglītojošs pasākums “Stikla pūtēji no Ventspils”;
29.06.2018. – Jubilāru godināšana;
III ceturksnis
05.07.2018.- Sporta aktivitātes ''Jautrās stafetes'';
04.07.2018.- Karostas pludmale;
12.07.2018.- ''Kino visiem un visur Latvijā'' filma ''Laimes formula'';
12.07.2018.- starpfiliāļu sportisko aktivitāšu pasākums ''Puķu virpulī'';
13.07.2018.- ''Kino visiem un visur Latvijā'' filma ''Lidija'';
25.07.2018. – ekskursija uz Cinavillu;
16.07.2018.- ''Kino visiem un visur Latvijā'' animācijas filma ''Eža 30.07.2018.- Liepājas jūrmala;
kažociņš'' un ''Es gribu redzēt rūķīšus'';
06.08.2018.- Liepājas jūrmala;
16.07.2018.- preventīvais pasākums ''Karstais laiks'';
05.09.2018.- ''Liepājas vizītkarte'';
23.07.2018.- ''Kino visiem un visur Latvijā'' animācijas filma ''Bize un 14.09.2018.- Mākslas plenērs ''Ceļojošā cepure'' filiālē ''Liepāja'';
neguļa'' un ''Raganas poga'';
26.07.2018.- Jubilāru godināšana;
03.08.2018.- Mākslas plenērs ''Gleznainā Latvija'';
14.08.2018.- Preventīvais pasākums ''Ceļu satiksmes noteikumi'';
17.08.2018.- Sporta diena ''Slapjās spēles'';
29.08.2018.- Dārza svētki;
30.08.2018.- Jubilāru godināšana;
31.08.2018.- Tematiskā pēcpusdiena ''Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos'';
10.09.2018.- Latvijas simtgadei veltītās filmas ''Manas saknes ir
stipras'' demonstrēšana;
12.09.2018.- preventīvais pasākums ''Elektrodrošība'';
13.09.2018.-14.09.2018.- rudens ražas svētki;
20.09.2018.- Tematiskā pēcpusdiena ''Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos'';
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21.09.2018.- koncerts ''Sērkociņu cehs'';
25.09.2018.- Tematiskā pēcpusdiena ''Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos'';
26.09.2018.- informatīvs pasākums ''13 Saeimas vēlēšanas
2018/balsošanas kārtība'';
27.09.2018.- jubilāru godināšana;
Reizi mēnesī- dievkalpojums M.Urdze;

IV ceturksnis
01.10.2018.-Senioru dienai veltīts koncerts;
02.10.2018.-''Kino visiem un visur Latvijā'' filma ''Savējie sapratīs'' 1.
un 2. daļa;
11.10.2018.- preventīvais pasākums ''Atstarotāji mūzu drošībai'';
17.10.2018.-PI ''Zīļuks'' rudens koncerts;
19.10.2018.- Popiela ''Neaizmirstamais dziesmu separtīns'';
24.10.2018.- Tāšu muižas atjaunotājs Juris Zviedrāns;
25.10.2018.-Jubilāru godināšanas pasākums;
26.10.2018.- ''Kino visiem un visur Latvijā'' animācijas filma ''Kā
lupatiņa slēpās'', Kā lupatiņa veseļojās'';
01.11.2018.- Pareizticīgo dievkalpojums;
05.-11.11.2018.- klientu radošā darba izstāde ''Mūsu Latvija'';
11.11.2018.- Lāčplēša diena- lāpu gājiens;
15.11.2018.-koncerts ''Svinam Latvijai dzimšanas dienu'';
16.11.2018.- preventīvais pasākums ''Iekšējie kārtības noteikumi'';
18.11.2018.- pasākums ''Mēs Latvijai'';
27.11.2018.-viktorīna ''Ko es zinu par savu zemi'';
29.11.2018.- Jubilāru godināšanas pasākums;
06.12.2018.- preventīvais pasākums ''Ugunsdrošība'';

04.12.2018.- klienti sniedz koncertu filiālē ''Liepāja'' –''Mazu brīdi
pirms...''
11.12.2018.- klienti sniedz koncertu filiālē ''Gudenieki'' un aprūpes
centrā ''Rokaiži''–''Mazu brīdi pirms...''
13.12.2018.- klienti sniedz koncertu filiālē ''Aizvīķi'' –''Mazu brīdi
pirms...''
13.12.2018.- labdarības koncerts Liepājas 1. ģimnāzijā;
17.12.2018.- klienti sniedz koncertu filiālē ''Veģi'' un filiālē ''Dundaga''
–''Mazu brīdi pirms...''
20.12.2018.- piedalīšanās koncertā ''Ziemassvētku brīnumu gaidot'';
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06.12.2018.- ''Kino visiem un visur Latvijā'' animācijas filma ''Redzi
trusi, tētis brauc uz Londonu'';
12.12.2018.- apaļo gadu jubilāru godināšanas pasākums;
17.12.2018.- Liepājas 1. ģimnāzijas koncerts;
18.12.2018.- NBS BIGBENDA koncerts;
18.12.2018.- katoļu dievkaplojums;
20.12.2018.- Jubilāru godināšanas pasākums;
21.12.2018.- koncerts ''Mazu brīdi pirms...'';
28.12.2018.- Jaunā gada balle;
Reizi mēnesī- dievkalpojums M.Urdze;

FILIĀLE “IĻĢI” PUSCEĻA MĀJA
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

06.01. 2018. - Durbes kultūras nama TMA “Neparasts gadījums” un
Lieģu kultūras nama amatiera teātra izrāde “Reiz mežā Zvaigžņu
dienā…”
12.01.2018. – “2017. gada jaukākie un interesantākie mirkļi”
23.01.2018. – “Četri gada laiki”
16.022018. – “Mūsdienu pasaka par Sarkangalvīti”. Balle kopā ar
“Suitu muzikantiem no Alsungas”.
17.02.2018. – “Smejies, jel vesels”
27.02.2018. – Barikāžu piemiņas pasākums
08.03.2018. – “Sveicam mūsu meitenes”
14.03.2018. – “Tiesības, pienākumi un atbildība”
28.03.2018.– “Kā zaķis brauca no Valkas uz Rīgu pēc skābu
pasākumu sēklām”

24.01.2018. – A.Dzelmes fotoizstādes “1991. gada barikādes” un V.
Uztica gleznu izstādes apmeklējums
10.02.2018. – “Kurzemes Boccia kauss-2018”
28.02.2018. – Liepājas pašvaldības Sociālā dienesta Grupu dzīvokļu
apmeklējums
23.03. 2018. – Liepājas pašvaldības Dzīvnieku patversmes “Lauvas
sirds” apmeklējums
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14.04.2018. – “Smiekli – veselības eliksīrs”
04.05.2018. – “Baltā galdauta svētku diena”
08.05.2018. – “Ozola stādīšana”
22.06.2018. – “Saulgriežu ielīgošana”
23.06.2018. – “Līgo diena”

II ceturksnis
23.05.2018. – “Bumbas pavēlnieks”
30.05.-31.05. – “Seni Cup-2018”
27.06.2018. – Atkritumu šķirotavas SIA Liepājas RAS apmeklējums.
III ceturksnis
12.07.2018. – Starp filiāļu sportisko aktivitāšu pasākums “Puķu
virpulī” Filiālē “Gudenieki
11.09.2018.– Vasaras noslēguma izbraukums uz Jūrmalas parku,
pludmali
27.09.2018. – Radošo darbnīcu apmeklējums Kungu ielā

05.07.2018. – Jautrās stafetes
16.07.2018. – Preventīvais pasākums “Karstais laiks”
26.07.2018. – Jubilāru godināšanas pasākums
03.08.2018. – Mākslas plenērs “Gleznainā Latvija”
17.08.2018. – Sporta diena “Slapjās spēles”
29.08.2018. – Dārza svētki
30.08.2018. – Jubilāru godināšana
30.08.2018. – “Atvadas vasarai” – gladiolu izstāde
31.08.2018.– Tematiskā pēcpusdiena “Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos”
10.09.2018. – Latvijas simtgadei veltītās filmas “Manas saknes ir
stipras” demonstrēšana
12.09.2018. – Preventīvais pasākums “Elektrodrošība”
20.09.2018. – Tematiskā pēcpusdiena “Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos”
25.09.2018. – Tematiskā pēcpusdiena “Ieskats Latvijas vēstures
svarīgākajos jautājumos”
26.09.2018. – Informatīvs pasākums “Vēlēšanas 2018”
27.09.2018. – Jubilāru godināšana

IV ceturksnis
01.10.2018. – Starptautiskā Senioru diena
11.10.2018. – Preventīvais pasākums “Atstarotāji mūsu drošībai”
12.10.2018. – Preventīvais pasākums “Drošība uz ielas”
29.10.2018. – Jubilāru godināšanas pasākums

09.10.2018. – Zinātniskais centrs “Zilie brīnumi”
19.10.2018. – Jūrmalas parka apmeklējums “Pretī zelta rudenim”
18.10.2018. – Grupu dzīvokļa apmeklējums
24.10.2018. – Ekskursija uz Rīgas Nacionālo bibliotēku
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05.11.2018. – Pusceļa mājas klientu sapulce
16.11.2018. – Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums par godu Latvijai
100.
18.12.2018. – Bigbenda koncerts
20.12.2018. – P/C mājas dekorēšana. Ziemassvētku egles pušķošana.
20.12.2018. – Jubilāru godināšana
21.12.2018. – Koncerts “Ziemassvētku ieskandināšana”
21.12.2018. – Ziemassvētku pasākums P/C mājā
27.12.2018. – Klientu sapulce. Atvadas no aizejošā vecā gada…
28.12.2018. – Teātra izrāde “Eglīti meklējot” Jaunā gada balle

05.11.2018. – Ekskursija uz Valsts policijas Kurzeme reģiona ēku
14.11.2018. – NVA apmeklējums
04.12.2018. – Neredzīgo biedrības apmeklējums
10.12.2018. – Ziemassvētku vecīša un rūķu pasākuma apmeklējums.
“Rūķupe” Ziemupē

FILIĀLE ‘’DUNDAGA’’
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

05.01.2018. Tematiska pēcpusdiena ‘Zvaigznes diena”;
09.02.2018. V.Toropinas gleznu izstāde Dundagas pilī;
11.01.2018. Tematiska pēcpusdiena ‘Personības-R.Pauls”;
10.02.2018. Kurzemes Boccia kausa izcīņa Kuldīga;
11.01-31.03.2018. sacensības novusā;
24.03.2018. Talsu rajona invalīdu biedrības sporta dienas Talsos.
19.01.2018. Bībeles nodarbība;
10.01.2018. Tematiska pēcpusdiena “Barikāžu aizstāvju diena”;
08.02.2018. Tematisks pasākums-XXIII ziemas olimpiskās spēles;
15.02.2018. Tematiska pēcpusdiena “Gribu visu zināt”;
22.02.2018. Tematiska pēcpusdiena Sporta izcilības;
24.02.2018. Kristieši no Somijas;
12.03-31.03.3018., Sacensības galdiņspēlēs;
21.03.2018. Pavasara saulgrieži-radošā darbnīca-rotaļu pēcpusdiena;
26.03.2018. Latvijai-100-Latvijas vēstures lappuses: totalitāro
okupācijas režīma represijas pret Latvijas iedzīvotājiem. T.Heidemanes
grāmatas: “Pamātes klēpī Sibīrijā” fragmentu lasījums;
1x mēnesī-video-katru otrdienu, klientu sapulce;
31.01;28.02;29.03.2018. jubilāru godināšana.
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II ceturksnis
26.03-20.04. Sacensības galdiņspēlēs
12.04. Muzikāli teatralizēts pasākums “Ak šīs sievietes” filiāle “Iļģi”
03.04. Lieldienu pasākums, izrāde ‘Trīs sivēntiņi”
14.04. Kurzemes Bocce kausa izcīņa Kuldīga
06.04. Bībeles nodarbiba, novusa sacensību noslēguma pasākums
19.05. Paralimpiskā sporta diena “Ķeizarmežā”
11.04. Tematiska pēcpusdiena gribu visu zināt
22.05. Praktiska apmācība-iepirkumi ( veikala apmeklējums)
12.04. Leļļu teātris ‘Mēness taurenis”
Dundaga
17.04. ‘Latvijai 100 Latvijas vēstures lappuse: Latvijas prezidenti
23. 05. Sporta pasākums “Bumbas pavēlnieks” Gramzda
19.04.- Karnevāls “April, april”
30-31.05. Starptautiskais mini futbola turnīrs Seni Cup cilvēkiem ar
21.04. Lielā sakopšanas talka
īpašām vajadzībām Staicele
25.04. Zīmēsim un krāsosim Zīļuku, tematiska pēcpusdiena :
14.06. Sporta sacensības “Klejojošais kauss “Valka
M.Stāraste
03.05. Vislatvijas akcijas “Baltā galdauta svētki” ieskaņas pasākums
10.05. Tematiska pēcpusdiena ‘Ciltskoks”- pasākums veltīts Mātes
dienai
11.05. Bībeles nodarbība
15.05 Ģimenes dienai veltīta “Radošā darbnīca”
17.05. Galdiņspēļu sacensību noslēgums
18.05. Tematiska pēcpusdiena “Vasarsvētki”
24.05. Tematiska pēcpusdiena “Gribu visu zināt”
25.05. Bībeles nodarbība
01.06. Rotaļu pēcpusdiena
08.06. Bībeles nodarbība, Latviešu rotaļu dejas
14.06. Sporta diena
20.06. Vasaras saulgriežu ieskaņas koncerts Kolkas vokālais
ansamblis “Sarma”
21.06. Ielīgosim Jāņus vasaras saulgrieži
25.06. Tematiska pēcpusdiena “Ziedu pasakas”
1x mēnesī-video-katru otrdienu, klientu sapulce;
27.04; 31.05;29.06 jubilāru godināšana.
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III ceturksnis
Pasākumi filiālē
05.07. Tematiska pēcpusdiena “Latviešu tauta dzied un dejo”
10.07. Sociālās aprūpes padomes sanāksme
13.07. tematiska pēcpusdiena “Jūriņ prasa smalku tīklu”
16.07. klientu sapulce_ sargi sevi-rīcība un piesardzība karstā laikā:
saules apdegums, saules dūriens, pārkaršana
19.07. Mākslas plenērs “Vasaras viducī”
26.07. Tematiska pēcpusdiena “Annas diena”
31.07. Jūlija jubilāru godināšana, balle
06.08. Bībeles stunda
16.08. Radošā darbnīca
20.08. Klientu sapulce-rīcība krīzes situācijās: kas ir krīzes situācija?
Ko un kā darīt krīzes situācijās? Rīcība, ja nepieciešama neatliekama
palīdzība.
23.08. Latvijai 100-Atvērtā sporta diena
31.08. Augusta jubilāru godināšana, Balle
03.09. Zinību diena “matemātika, ķīmija, valoda, sports, veselība”
05.09. Latvijas kinematogrāfistu savienības projekts “Kino visiem un
visur Latvijā” Dokumentālā filma “Laimes formula”
06.09. Latvijas simtgadei veltīta LM filma “Manas saknes ir stipras”
07.09. Bībeles nodarbība
08.09. tikšanās ar kristiešiem no Somijas
12.09. Video-Latviešu kino klasika
13.09. Latvijai 100 tematiska pēcpusdiena Mana valoda “Dundžiņ
valod”
14.09. Kartupeļu svētki-kartupeļu figūru veidošana, kartupeļu
pankūku cepšana, kartupeļu balle
17.09. klientu sapulce-Sargi sevi-Gripas profilakse; 6. oktobris – 13.
Saeimas vēlēšanas
19.09. Video – Latviešu kino klasika.

Pasākumi ārpus filiāles
12.07. Starpfiliāļu pasākums “Ziedu virpulī ‘Gudeniekos
18.07. Jūras apmeklējums Mazirbe
27.07. Jūras apmeklējums Mazirbe
03.08. Mākslas plenērs “Gleznainā Latvija” VSAC “Kurzeme” filiāle
“Iļģi “
08.08. Invalīdu sporta un atpūtas diena Spāre ( Talsu novads)
16.08. Bocce 2018 VSAC “Vidzeme” filiāle “Ropaži”
22.08. iepirkumu apmācība veikalā “Top” Dundaga
04.09. Latvijai 100-starptautiskā mākslas izstāde Līvzeme-2018;
izglītojoši izzinoša ekskursija: Dundaga-Kubalu skola-Valpenes
piramīda”- Dundagas pagasts Kubalu skola-muzejs, Valpene
11.09. Latvijai 100 Ekskursija: iepazīsti Latviju. Kurzemes ŠveiceAbavas senleja-Sabile, Kandava
14.09. Sociālās aprūpes centru mākslas plenērs “Ceļojošā cepure”Liepāja
15.09. Invalīdu diena Rojā
30.09. Senioru dienai veltīta Kaspara Antesa koncertprogramma
“Sidrabotās melodijas”- Dundagas kultūras pils
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20.09. Radošās darbnīcas “Krāsainais Latvijas rudens”
21.09. Bībeles nodarbība
26.09. Video-Latviešu kino klasika
28.09. radošā darbnīca “Miķelīts bagāts vīrs”
28.09. Septembra jubilāru godināšana - Balle
IV ceturksnis
1.10- 31.10 galda spēļu/ galdiņspēļu sacensības
06.10- 13. Saeimas vēlēšanas - Dundaga
4.10 Latvijai 100 Latvietis/ novadnieks pasaulē-Viljams Indijā.
13.10- Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” Latvijas valsts
5.10 Bībeles nodarbība
simtgadei veltīts pasākums Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Rīga
9.10 Sociālās aprūpes padomes sanāksme
7.11 Latvijai 100 Izstādes “Kurzemes segas “apmeklējums Tautas
9.10 Latvijai 100-mākslas plenērs ‘Nāk rudens apgleznot Latviju”
daiļamata meistares Inetas Zalkovskas austās segas 10.10 Video—Latviešu kino klasika - Savējie sapratīs I daļa
Dundagas bibliotēka
11.10 Latvijai 100-tematiska pēcpusdiena “Personvārdi”
11.11. Lācplēša diena: Lāpu gājiens Dundaga
12.10 Tematiska pēcpusdiena “Gribu visu zināt”
20.12 Ziemassvētku pasākums kopā ar Dundagas Invalīdu kopu
15.10 Klientu sapulce - sargi sevi – drošība uz ceļiem( CSN), iekšējās “Cerība’ Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrā
kārtības noteikumi
17.10 Video - Latviešu kino klasika -Savējie sapratīs II daļa
18.10 Latvijai 100 Muzikāla spēle “Atmini tautas dziesmu”
19.10 Bībeles nodarbība
23.10 Izglītojoši izzinošs pasākums “Latvijas putni”
24.10 VIDEO - Latviešu kino klasika
25.10 Latvijai 100 Tematiska pēcpusdiena “Kurzemes pilsētas”
26.10 Paldies “Darba rūķiem”
31.10 Oktobra jubilāru godināšana
31.10 Helovīna ballīte
01.11 Latvijai 100 Latvijas vēstures griežos
02.11 Bībeles nodarbība
06.11 Sociālās aprūpes padomes sanāksme
06.11 Radoša darbnīca “Mārtiņdienu gaidot”
07.11 Video - Latviešu kino klasika
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08.11 Tematiska pēcpusdiena “Personības”
09.11 Mārtiņdienas pasākums
12.11 Latvijai 100 pasākums Uzmini melodiju: Lācplēša diena patriotu dziesmas.
14.11 Latvijai 100 Latvijas Institūta sociālā kustība # Gribu Tevi
Atpakaļ. Piedalās Latvijas Institūta darbinieki un latviešu
diasporas patronese valsts prezidenta kundze Iveta Vējone.
15.11 Tematiska pēcpusdiena “Gribu visu zināt”
16.11 Bībeles nodarbība
16.11 Latvijai 100 pasākums - LR proklamēšanas 100. gadadiena
20.11 Klientu sapulce. Sargi sevi - saaukstēšanās, apsaldēšanās piemērota apģērba un apavu izvēle ziemas periodā.
Sargi sevi - ugunsdrošība, elektrodrošība
22.11 Latvijai 100 Latvijas 100 dziesmas
27.11 Latvijai 100 Latviešu tradīciju un gadskārtu testi
30.11 Novembra jubilāru godināšana, gaviļnieku ballīte
04.12 Radošā darbnīca-Ziemassvētki nāk.
07.12 Literārā pēcpusdiena “Adventes laiks”
10.12 Ziemassvētku egles iedegšana pagalmā
11.12 Sociālās aprūpes padomes sanāksme
13. 12 Tematiska pēcpusdiena “Gribu visu zināt’
15.12 Kolkas ansamblis “Sarma” koncerts
17.12 Klientu sapulce sargi sevi - Kā pasargāt sevi no infekcijas
saslimšanām. Smēķēšanas nelabvēlīgā ietekme uz cilvēka
veselību.
17.12 Filiāles “Iļģi ‘’ uzvedums ‘Ziemassvētkus gaidot”,
19.12 Dundagas vidusskolas bērnu koncerts
21.12 Ziemas Saulgrieži - eglītes rotāšana
26.12 Pūņu amatierteātris
27.12 Vecgada eglīte +salūts
28.12 Decembra jubilāru godināšana
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Visu decembri - piparkūku darbnīca

FILIĀLE ‘’AIZVĪĶI’’
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

05.01.2018. Klientu sapulce
13.01. 2018. Leļļu teātra izrāde “Olafa Ziemassvētki” Liepāja
07.01. 2018. Pareizticīgo Ziemassvētki
26.01. 2018. Priekules kultūras nams Nīkrāces amatierteātra izrāde
09.01. 2018. Mēmais šovs
“Precību viesulis”
19.01. 2018. tematiskā pēcpusdiena ‘’Uzmini melodiju’’!
10.02. 2018. Ledus skulptūru festivāls Jelgavā
29.01. 2018. Sumināsim gaviļniekus!
09.03. 2018. Filma “Nameja gredzens” Gramzdas kultūras nams
14.02. 2018. Valentīndiena
16.03. 2018. Filma “Paradīze 89” Gramzdas kultūras nams
20.02. 2018. Latvijas simtgadei veltīta pēcpusdiena “Latvija vēstures 21.03. 2018. Lielā diena kopā ar “Traistēniem” Krote
grožos”
23.03.2018. klientu uzstāšanās ar teātra izrādi "Modernās
21.02. 2018. Mēmais šovs
Sarkangalvītes piedzīvojumi" VSAC “Kurzeme” filiālē “Gudenieki”
27.02. 2018. Deju pēcpusdiena
27.02. 2018. Sumināsim gaviļniekus!
08.03. 2018. Sieviešu dienai veltīta pēcpusdiena
17.03.2018. Latvijas simtgadei veltīta pēcpusdiena “Latviešu
strēlnieki”
29.03. 2018. Sumināsim gaviļniekus!
30.03. 2018. Lielās Piektdienas pēcpusdiena
II ceturksnis
01.04.2018. Lieldienu pasākums;
02.04.2018. Lieldienu jampadracis – Bunkas kultūras nams
02.04.2018. Koncerts - Duets “Sandra”;
05.04.2018. Izstāde “Somu jēgeri Latvijā” – Liepāja, Lielais dzintars;
06.04.2018. Klientu sapulce
12.04.2018. Muzikāli teatralizēts pasākums - VSAC “Kurzeme” filiāle
20.04.2018. Latvijas simtgadei veltīta pēcpusdiena ar tēmu “I
“Iļģi”;
Pasaules karš”;
13.04.2018. Teātra dienas Lielbērzē - VSAC “Zemgale” filiāle
30.04.2018. “Suminām gaviļniekus!”;
“Lielbērze”;
04.05.2018. “Baltā galdauta svētki”;
30.04.2018. Deju dienas koncerts – Liepājas Latviešu biedrības nams;
08.05.2018. Klientu sapulce
03.05.2018. SIVA atvērto durvju diena – Jūrmala;
13.05.2018. “Mātes diena”;
03.05.2018. Latvijas kara muzejs – Rīga;
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04.05.2018. Baltā galdauta svētki – Priekules kultūras nams;
10.05.2018. Priekules brāļu kapu apmeklējums - Priekule;
18.05.2018. Klienta piederīgo kapa vietu apmeklējums – Liepāja,
Priekule;
19.05.2018. Līvas ciema svētki – Liepāja;
23.05.2018. Karostas cietums – Liepāja;
30.05.2018. un 31.05.2018. 2 dienu ekskursija uz Tērveti – Tērvete;
08.06.2018. Sadancošanas festivāls “Sadancis” – Iecava;
12.06.2018. Pludmale - jūrmala – Liepāja;
14.06.2018. “Klejojošais kauss” – Valka;
26.06.2018. Joda dambis – Embūte
III ceturksnis
05.07.2018. Klientu sapulce;
12.07.2018. Puķu virpulis – VSAC “Kurzeme” filiāle “Gudenieki”;
18.07.2018. “Stikla pūtēji”;
17.07.2018. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza apmeklējums - Rīga;
31.07.2018. “Sumināsim jūlija gaviļniekus!”;
24.07.2018. Rīgas zoodārza filiāles “Cīruļi” apmeklējums – Kalvenes
06.08.2018. Kino pēcpusdiena;
novads;
08.08.2018. Klientu sapulce;
03.08.2018. Plenērs “Gleznainā Latvija” - VSAC “Kurzeme” filiāle
14.08.2018. Kino pēcpusdienu;
“Iļģi”;
31.08.2018. Sumināsim augusta jubilārus!;
07.08.2018. Makšķerēšanas sacensības – Prūšu ūdenskrātuve,
07.09.2018. Kino pēcpusdiena!;
Priekules novads;
09.09.2018. “Tēva diena” – pasākums veltīts filiālē dzīvojošiem
10.08.2018. Gramzdas mežaparka kinozāles “Daba iedvesmo”
tētiem;
atklāšana – Gramzdas mežaparks;
27.09.2018. Klientu sapulce;
11.08.2018. 15.Ikara svētki – Priekule;
26.09.2018. Dokumentālās filmas ”Manas saknes ir stipras”. Latvijas 16.08.2018. “Bocce 2018” - Zaķumuiža, Ropažu novads;
100. veltīta pēcpusdiena.
29.08.2018. Likteņdārza – Kokneses novads;
28.09.2018. Sumināsim septembra gaviļniekus!.
01.09.2018. Kinofilma “Bille” - Gramzdas mežaparks;
03.09.2018.“Skolas gaitas uzsākot”, svinīgais pasākums - Kandavas
Lauksaimniecības tehnikums, Cīravas teritoriālā struktūrvienība;
12.09.2018. Pārgājiens - Aizvīķi, Jāņu kalns;
14.09.2018. Plenērs “Ceļojošā cepure”- Koncertzāle “Pūt vējiņi”,
Liepāja;
15.09.2018. “Bārtas svētki” - Bārta.
20.05.2018. Vasarsvētkiem veltīta pēcpusdiena;
31.05.2018. “Suminām gaviļniekus!”
05.06.2018. Klientu sapulce;
23.06.2018. Līgo svētku svinēšana;
29.06.2018. “Suminām gaviļniekus!”
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IV ceturksnis
03.10.2018. Kino pēcpusdiena;
13.10.2018. Latvijas simtgadei veltīts pasākums, Kultūras pilī
06.10.2018. 13. Saeimas vēlēšanas;
“Ziemeļblāzma”, Rīga;
10.11.2018. Mārtiņdiena;
18.10.2018. Ekskursija, Lielbātas avots, Volzbaha kalns, Vaiņode;
11.11.2018. Latvijas simtgadei veltīts pasākums- Lāčplēša diena;
19.10.2018. Kalētu pārvaldes sporta laukuma atklāšana pasākums,
18.11.2018. Latvijas Republikas Proklamēšanas diena;
GHETTO GAMES, Priekules novads, Kalēti;
19.11.2018. Starptautiskā vīriešu diena (tematiskā pēcpusdiena);
17.11.2018.Latvijas simtgadei veltīts pasākums (apbalvojumu
25.11.2018. Mirušo piemiņas diena (Svecīšu vakars);
pasniegšana, koncerts- Juris Jope), Priekules novads, Gramzda;
30.11.2018. Andreja diena (tematiskā pēcpusdiena);
18.11.2018. Latvijas simtgades svinības Priekulē;
18.12.2018. Ģenerālmēģinājums (Pasākumam “Ziemassvētku
21.11.2018. Foto izstādes apmeklējums “Audiet mani karogā,
brīnumu gaidot”) Liepājas Biedrības nams;
sarkanbalti sarkanā!” Izstāde “Gramzdas pagasts 100-gadei: toreiz un
20.12.2018. Pasākums “Ziemassvētku brīnumu gaidot”, Liepājas
tagad!” Izstāde “Patriotisma laiks” Lasītāju novēlējumi Latvijai –
Biedrības nams;
izstāde;
24.12.2018. Ziemassvētku pasākums;
01.12.2018. Adventes laika pasākums personām ar invaliditāti,
27.12.2018. Koncerts “Duets Sandra”;
Priekules novads, Bunkas kultūras nams;
31.12.2018. Vecgada balle.
14.12.2018. Ziemassvētku pasākums senioriem Bunkā;
Katra mēneša pēdējā darba dienā ir pasākums- Sumināsim
15.12.2018. Koncerts Gramzdas baznīcā, “Nāk svētīgais rīts”.
gaviļniekus;
Gramzdas ev. lut. baznīca;
Katru mēnesi pasākuma plānā ir ietverta Klientu sapulce.
21.12.2018. Koncerts "Brīnumu gaidot" Gramzdā, Gramzdas ev. lut.
baznīca.
FILIĀLE "GUDENIEKI"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

01.01.2018.-Jaunā gada balle
06.01.2018. - Zvaigžņu dienai, pareizticīgo ziemassvētkiem
11.01.2018. - Tematiskās pēcpusdienas "Veselīgas un gardas tējas"
06.01. 2018.-"Sveču diena" un "Pelnu diena"
01.02.-15.02.-kolekcionāres Dzintras Gudermanes sveču izstāde
08.03.2018. 8. marta balle
14.02. 2018.-Valentīna dienas balle
16.03. 2018.-Jubilāru godināšana un balle

10.02.2018.-Kurzemes Boccia kausa 2018 sacensības Kuldīgā;
10.03.2018. - Kaspara Markšēvica koncerts Gudenieku kultūras namā;
Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas
katoļu baznīcā – katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā.
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29.03. 2018.-lLeldienas pasākums "Lieldienas prieki"
24.01. 2018.-Bērnu ansambļa "Suitiņi" koncerts
28.03. 2018.-Ventspils pamatskolas skolēnu koncerts
23.03.2018.-VSAC "Kurzemes" filiāles "Aizvīķi" klientu teātra izrāde
"Modernās Sarkangalvītes piedzīvojumi"
II ceturksnis
01.04.2018. – Pasākums, kas veltīts Lieldienām (olu kaujas un Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas
ripināšana, šūpošanās, Lieldienu apsveikumu saņemšana);
katoļu baznīcā – katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā;
05.04.2018.- Lasīšanas pēcpusdiena (notikumu apskats),
12.04.2018. – Muzikāli teatralizēts pasākums "Ak šīs
08.04.2018. – Dievkalpojums (eveņģēliste A. Staško),
sievietes..."VSAC "Kurzeme" filiālē "Iļģi";
16.-30.04.2018. – klientu darbu izstāde "Latvija zied...",
14.04.2018. - "Kurzemes Boče kauss 2018" Kuldīgā;
28.04.2018.- Video pēcpusdiena – "Prieks par bijušo..." turpinājums.
20.04.2018. – Lielā talka "Skaista mana Tēvu zeme - Latvija"
01.05.2018. – Danču pēcpusdiena,
Gudenieku pagastā,
04.05.2018. – Baltā galdautu svētki,
26.04.2018. - Sadraudzības pasākums pensionāru apvienība "Rumbiņa"
12.05.2018. - Galda spēļu turnīrs,
Kuldīgā.
20.05.2018. – Pasākums, kas veltīts Vasarsvētkiem.
23.05.2018. – Sporta pasākums "Bumbas pavēlnieks" Gramzdā,
12.06.2018. - Tematiskā pēcpusdiena – "Latvijas slavenības",
29.05.-30.05.2018. – starptautiskais mini futbola turnīrs Seni Cup
23.06.2018.- Līgo vakara sagaidīšana(līgo dziesmu dziedāšana, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Staicelē.
dejošana, ugunskura iekurināšana),
08.06.2018. - Sadancošanas festivāls "Lielais simtgades dancis Iecavā",
24.06.2018. - Jāņu dienas pasākums (ticējumi. paražas, dziedāšana, 14.06.2018. – Sporta pasākums "Klejojošam kausam - 20" Valkā.
dejošana),
29.06.2018.- Jubilāru godināšana un balle.

20
III ceturksnis
07.07.2018. – Spēlfilma "Mammu, es tevi mīlu"
Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas
09.07.2018. – Spēlfilma "Es esmu šeit"
katoļu baznīcā – katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā;
12. 07.2018. – Starpfiliāļu sportisko aktivitāšu pasākums "Puķu virpulī" 10. – 31.07.2018. – Klientu darbu izstāde "Latvija zied..." Gudenieku
23.07.2018. - Dievkalpojums(eveņģēliste A. Staško)
pagasta mājā;
28.07. 2018. – Pasaku pēcpusdiena
28.07.2018. – Annas dienas koncerts Basu Biržas muižas parkā
29.07.2018. - Dokumentālā filma "Lidija"
03.08.2018. – Mākslas plenērs "Gleznainā Latvija" Iļģi, Grobiņas
06.08.2018. - Dokumentālā filma "Lidojošo mūku templis"
pagastā
08.08.2018. - Dokumentālā filma "Savējie sapratīs" 1. un 2. daļa
16.08.2018. – Sporta pasākums "Bocce - 2018" Zaķu muižā, Ropaižos
09.08.2018. – Ventspils stikla pūtēji
24.08.2018. – Pārgājiens "Izzināsim Latvijas dabu", Gudeniekos
14.08.2018. - Dokumentālā filma "Laimes formula"
14.08.2018. - Mākslas plenērs "Ceļojošā cepure" koncertestrādē "Pūt
29.08.2018. - Dokumentālā filma "Pasaka par tukšo telpu"
vējiņi", Liepājā
05.09.2018. – Danču pēcpusdiena
19.09.2018. – Tematiskā pēcpusdiena "Nāk rudentiņš, būs barga
ziema"
20.09. 2018. – Filma "Manas saknes ir stipras"
25.09.2018. – Jubilāru godināšana un balle
29.09.2018. – Balle, kas veltīta Miķeļdienai

IV ceturksnis
03.10.2018. – Klientu sapulce
10.10.2018. – Zīmēšanas pēcpusdiena(Tēma- "Rudens- krāšņs
gadalaiks")
15.10.2018.- Dievkalpojums (eveņģēliste Agrita Staško)
20.10.2018.- Notikuma apskats
10.11.2018.- Mārtiņdienai veltīta pēcpusdiena (rotaļas, danči)
12.11.2018. - Tematiskā pēcpusdiena(Tēma - Lāčplēša diena)
13.11.2018.– Koncerts "Dziesmas skan pār Latviju", klientu
godināšana par labajiem darbiņiem
14.11.2018. – Ventspils pamatskolas skolēnu koncerts
1.11.2018. – Klientu priekšnesums darbinieku godināšanas pasākumā

Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas
katoļu baznīcā – katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā
06.10.2018. – 13.saeimas vēlēšanas Gudenieku pagasta mājā
06.10.2018. - Kurzemes Boče draudzības turnīrs Kuldīgā
01.-30.11.2018. – Klientu darba izstāde "Latvija zied..." Basu
bibliotēkā
02.11.2018. – Literāri muzikāls pasākums – Mīlestība. Latvija. Tu un
es., Gudenieku kultūras namā
17.11.2018. – Pasākums par godu Latvijas simtgadei Gudenieku
kultūras namā (klienti piedalījās koncertā)
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18.11.2018. – Pasākums 18. novembrim(TV-parādes skatīšanās,
koncerts, dievkalpojums)
26.11.2018. – Rīgas leļļu teātra izrāde "Sapņu kuģis"
01.-21.2018.-"Ziemassvētku pasts"(apsveikuma gatavošana)
02.12.2018. – Pirmās svecītes iedegšana adventes vainagā
07.12.2018. – Sociālās aprūpes padomes sēde
09.12.2018. – Otrās svecītes iedegšana adventes vainagā
11.12.2018. – Ziemassvētku koncerts(filiāles "Iļģi" klienti, darbinieki)
12.12.2018.- Klientu sapulce
14.12.2018.- Jubilāru godināšana un balle
16.12.2018. - Trešās svecītes iedegšana adventes vainagā
18.12.2018. – Ziemassvētku egles rotāšana
18.12.2019. - Teātra izrāde "Rūķis"(Ēdoles pašdarbnieku kolektīvs)
19.12.2018. – Alsungas mūzikas skolas Ēdoles filiāles audzēkņu svētku
koncerts, Ziemassvētku vecīša sagaidīšana
23.12.2018. – Ceturtās svecītes iedegšana adventes vainagā
24.12.2018. - Ziemassvētki pie eglītes
25.12.2018. – Ziemassvētku pasts, dejas, rotaļas
27.12.2018. - Dievkalpojums (eveņģēliste Agrita Staško)
27.12.2018. – Basu suitu sievu koncerts
31.12.2018. – Masku balle

24.11.2018. – Kurzemes Boče draudzības, 2 turnīrs Kuldīgā
28.12.2018. – Ilonas Balodes fotoizstādes apmeklējums Gudenieku
kultūras namā

FILIĀLE "VEĢI"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
05.01.2018. Zvaigžņu dienai veltīts pasākums
12.01.2018. Paldies tev, paldies man” rotaļu pēcpusdiena
19.01.2018. Svecīšu iedegšana aizstāvju atceres dienā
26.01.2018. Jubilāru sveikšana, koncerts, diskotēka
02.02.2018. Sveču dienai veltīts muzikāls pasākums

Pasākumi ārpus filiāles
18.01.2018. Veikalu apmeklējums
24.01.2018.Ekskursija Talsi – Lauciena, kafejnīcas apmeklējums 8
klienti
26.01.2018. Ekskursija Veģi – Stende, iepazīšanas ar pilsētu,
kafejnīcas apmeklējums 6 klienti
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03.02.2018. Skaistuma kopšanas salons (frizieres no Rīgas)
03.02.2018. Mācītāji no Somijas
12.02.2018. Leļļu teātris
14.02.2018. Svētā Valentīna dienai veltīts pasākums
23.02.2018. Dzimšanas dienas svinības, jubilāra sveikšana
28.02.2018. Oranžās krāsas tērpu demonstrēšana
08.03.2018. Starptautiskā sieviešu diena - muzikāls pasākums
06.03.2018. Ģertrūdes dienai veltīts pasākums
23.03.2018. Pūpolu svētdienu gaidot – muzikāls pasākums
23.03.2018. Jubilāru sveikšana
27.03.2018. Teātra diena – uzvedums
29.03.2018. Lieldienu ieskandināšana

02.02.2018. Ekskursija Veģi – Sabile, iepazīšanās ar pilsētu 6 klienti
02.03.2018. Ekskursija uz Sabili, iepazīšanās ar pilsētu 8 klienti
03.03.2018. Ekskursija uz Sabili, iepazīšanās ar pilsētu 8 klienti
14.03.2018. Ekskursija uz Talsiem, iepazīšanās ar pilsētu 6 klienti
20.03.2018. Ekskursija uz Talsiem, iepazīšanās ar pilsētu 8 klienti
27.03.2018. Ekskursija uz Sabili, iepazīšanās ar pilsētu 8 klienti

II ceturksnis
04.04.2018. Sabiles bērnu ansambļa koncerts
12.04.2018. Muzikāli teatralizēts pasākums filiālē “Iļģi” “Ak šis
03.04.2018. “April, april” joku dienai veltīts muzikāls pasākums
sievietes”
13.04.2018. “Pavasaris dejo” diskotēka
20.04.2018. Ekskursija – Kandavas kultūrvēsturiskās vietas
21.04.2018. Mācītājs no Somijas
22.04.2018. Ekskursija - Kuldīgas vēstures muzejs,
20.04.2018. Zemes dienai veltīts muzikāls pasākums
08.05.2018. Pārgājiens pa Abavas senleju
27.04.2018. Krāsu diena” pasākums ar krāsainiem tērpiem
11.05.2018 Vecāku dienai veltīts pasākums Upesgrīvas
30.04.2018. Jubilāru sveikšana, koncerts, diskotēka
pamatskolas struktūrvienība Valgale
02.05.2018. Zīmējumu izstāde. Koncerts veltīts Latvijas gadadienai
16.05.2018. Ekskursija – Stende-Sabile, iepazīšanās ar pilsētu
11.05.2018. “Saules zaķēni” diskotēka
21.05.2018. Ekskursija – Kuldīga-Piltene, iepazīšanās ar pilsētu
13.05.2018. Atklāto durvju diena. Māmiņas dienai veltīts koncerts, 22.05.2018. Ekskursija – Dobeles ceriņu dārzs
klientu rokdarbu izstāde
23.05.2018. Aizvīķi – sporta pasākums
28.05.2018. Starptautiskā kristīgā organizācija "Jaunatne ar misiju"
24.05.2018. Ekskursija – Babīte rododendru dārzs
31.05.2018. Jubilāru sveikšana, koncerts, diskotēka
29.-31. 05.2018. Starptautiskais mini futbola turnīrs Seni Cup cilvēkiem
15.06.2018 Vasaras svētku atklāšana
ar īpašām vajadzībām Staicele
22.06.2018 Ar izrādi “Sprīdītis” uz Latvijas simtgadi; Saulgriežu 29.05.2018. Sporta spēles Upesgrīvas pamatskolas struktūrvienība
ielīgošana; Sabiles kult.darb sadziedāšanās
Valgale
29.06.2018 Jubilāru sveikšana, balle
31.05.2018. Upesgrīvas pamatskolas struktūrvienība Valgale
absolventu izlaidums
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14.06.2018. Sporta sacensības “Klejojošais kauss “Valka
18.06.2018. Pārgājiens uz Veģu ieleju
III ceturksnis
03.- 31.07.2018. “Viju košu rakstu jostu apkārt savai tēvu zemei” latvju 11.07.2018. Mūkusalā S. Reines izstādes atklāšana
tautas raksti. Klientu darbu izstāde.
12.07.2018. Sporta sacensības filiāle “Gudenieki”
06.07.2018. Muzikālā diskotēka
13.07.2018. Ekskursija uz jūru Ģipkā
20.07.2018. Muzikālā diskotēka
13.07.2018. Izbrauciens uz jūrmalu
04.08.2018. Mācītājs no Somijas
15.07.2018. Pārgājiens uz Rendu
15.08.2018. Stafetes no Latvijas filmu fragmentiem
16.07.2018. Ekskursija uz Dursupi
24.08.2018. Bērtuļu diena (radošas aktivitātes diena)
17.07.2018. Ekskursija uz Rendu, Kuldīgas novads
31.08.2018. Jubilāru sveikšana, balle
19.,20.07.2018. Veikalu un kafejnīcu apmeklējums Sabilē
03.09.2018. Zinību dienai veltīts koncerts
26.07.2018. Ekskursija uz Talsu koklētāju un veikalu apmeklējums
07.09.2018. Klientu sapulce par klientu brīvā laika pavadīšanas
29.07.2018. Jubilāru sveikšana, koncerts, balle
iespējām
03.08.2018. Plenērs “Gleznainā Latvija”
10.09.2018. “Tēvu dienai” veltīts pasākums
10.08.2018. Sabile veikalu apmeklējums, Vīnakalna apskate
14.09.2018. Muzikālais rīts, diskotēka
21.08.2018. Rundāles pils apmeklējums
19.09.2018. Filma “Manas saknes ir stipras”
26.08.2018. Sabilē ekskursija par Sabili
21.09.2018. Septembra mēneša jubilāru godināšana
28.08.2018. Sabile veikals, kafejnīca, Rambules parku apskate
25.09.2018. Koncerts no Liepājas (Sērkociņu fabrika)
03.09.2018 Upesgrīvas sākumskolas apmeklējums pirmajā skolas
26.09.2018. Ekskursija uz Tērveti
dienā, koncerts
28.09.2018. Pasākums “Miķeļdienas tirgus”
13.09.2018. Ekskursija uz Ventspili
14.09.2018. SAC “Kurzemes” filiālē “Liepāja” mākslas plenērs
“Ceļojoša cepure”
17.09.2018. Pedvāles dabas parka apmeklējums
18.09.2018. Ekskursija uz Ventspili
20.09.2018. “Pārgājiens simts soļi pretī Latvijai”100. gades
pasākumu ietvaros
27.09.2018. Mārupe, Kosmētikas fabrikas “Madara” apmeklējums
28.09.2018. Sabile veikals, kafejnīcas, Rambules parka apskate

01.10.2018. Klientu sapulce par vēlēšanām.
06.10. 2018. Mācītājs no Somijas.

IV ceturksnis
09.10.2018. Izbraukumi uz pilsētu (Sabile) – veikalu apmeklējumi,
kafejnīcas.
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06.10.2018. 13. Saeimas vēlēšanas.
11.10.2018. Klientu sapulce par sūdzību izskatīšanu, iekšējās kārtības
noteikumu pārrunāšana.
12.10.2018. Skolotāju dienai veltīts pasākums.
13.10.2018. Klaunu priekšnesums.
19.10.2018. Sveiciens rudenim (diskotēka).
26.10.2018. Oktobra mēneša jubilāru sveikšana.
31.10.2018. Helovīna karnevāls maskās.
02.11.2018. Disenīte.
06.11.2018. Sapulce klientiem par bezmaksas juridisko palīdzību.
09.11.2018. Mārtiņdienas andele.
12.11.2018. Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
16.11.2018. Koncerts “Mūsu Latvijai”
22.11.2018. VEĢI 70, Ilgadējo darba jubilāru godināšana.
23.11.2018. Disenīte.
30.11.2018.Novembra mēneša jubilāru godināšana.
01.12.2018. Mācītāji no Somijas.
04.12.2018. Sapulce klientiem par pasākumiem decembrī.
07.12.2018. Disenīte.
15.12.2018. Linda ar dāvanām.
16.12.2018. Sabiles koru koncerts.
18.12.2018. Pansionāta “Iļģi” priekšnesums.
21.12.2018. Klientu Ziemassvētku pasākums. Uzvedums “Ģražīgais
Ziemassvētku vecītis.”
27.12.2018. Decembra mēneša jubilāru sveikšana.
28.12.2018. Karnevāls “ Jaunā gada pārsteigums!”

16.10.2018.Izbraukumi uz pilsētu (Sabile) – veikalu apmeklējumi,
“Sabiles lelles” apmeklējums.
22.10.2018. Izbraukumi uz pilsētu (Talsi) – veikalu apmeklējumi,
picērija.
24.10.2018. Izbraukumi uz pilsētu (Sabile) – veikalu apmeklējumi,
kafejnīcas.
31.10.2018. Ekskursija uz Kandavu.
05.12.2018. Izbraukumi uz pilsētu (Sabile) – “Rozīņu namiņa
apmeklējums”, veikali.
07.12.2018. Izbraukumi uz pilsētu (Sabile) – “Rozīņu namiņa
apmeklējums”, veikalu apmeklējumi.
11.12.2018. Ekskursija uz Kandavu pa Kandavas Ziemassvētku
takām.
19.12.2108. Izbraukumi uz pilsētu (Sabile) – “Rozīņu namiņa
apmeklējums”, veikalu apmeklējumi, kafejnīcas.
20.12.2018. “ Kas ir ziemassvētki” ziemassvētku pasākums
“Valgales skolā”.
21.12.2018. Ziemassvētku koncertuzvedums “Viena maza pilsētiņa”
Talsi.
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FILIĀLE ‘’LIEPĀJA”
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
14.01.2018.koncerts aktu zālē (E. Zālīte)
15.01.2018. Liepājas Lutera draudzes mācītājs R. Šēners, svētbrīdis
filiālē
15.01.2018. “Drošība sala laikā un pie ūdenstilpnēm”,-preventīvs
pasākums
16.01.2018. Literāri muzikāla pēcpusdiena. Viesos Andris Kūla, Ērika
Birzkopa, Guntis un Zenta Vītoli.
19.01.2018. radošo darbu izstāde
Janvāra mēneša jubilāru dzimšanas dienas svinības grupās
20.01.2018. Brīvprātīgo seminārs
07.02.2018„Drošības noteikumu ievērošana dodoties ārpus iestādes”
14.02.2018.Valentīndienas pasākums, radošās darbnīcas
23.02.2018. Liepājas Lutera draudzes mācītājs R. Šēners, svētbrīdis
filiālē
Februāra mēneša jubilāru dzimšanas dienas svinēšana grupās
26.02.2018. Labklājības ministra J. Reira viesošanās filiālē
Marta mēneša jubilāru dzimšanas dienas svinēšana grupās
20.03.2018. Sociālās aprūpes padomes sanāksme
22.03.2018.Ugunsdrošība, darba drošība filiāles darbiniekiem
23.03.2018. Liepājas Lutera draudzes mācītājs R. Šēners, svētbrīdis
filiālē
28.03.2018. muzikāli-literārs pasākums, viesos Ilga Auza un folkloras
grupa “Ķocis”
29.03.2018. Lieldienu ieskaņu pasākums, rotaļu pēcpusdiena

Pasākumi ārpus filiāles
Projekts „Skeitborda un crossfit nodarbības jauniešiem ar īpašām
vajadzībām”, nodarbības organizētas „H-Sports” un „CF-Liepāja”
sporta zālē, skvoša nodarbības pirmdienās, galda teniss.
Projekts “Proti un dari”, nodarbības Jauniešu mājā, kino apmeklējums,
Liepājas teātra apmeklējums, Diakonijas centrs, LOC, ugunsdzēsēju
depo, koncertzāle “Lielais dzintars”
05.01.2018. Izbraukuma koncerts uz VSAC “Kurzeme” filiāli “Iļģi”
06.01.20418. Florbola sacensību apmeklēšana Liepājas olimpiskajā
centrā (LOC)
13.01.2018. sporta pasākuma aqpmeklēšana, telpu futbols LOC
23.01.2018. Izbraukums uz Bernātu dabas parku
25.01.2018. “Audžuģimeņu un aizbildņu pateicības pasākums”
Kuldīgā
27.01.2018. sporta pasākuma apmeklējums, telpu futbols, LOC
27.01.2018. Latvijas čempionāts ziemas peldēšanā, pasākuma
apmeklējums Beberliņos
01.02.2018. LOC ūdens atrakciju apmeklēšana
03.02.2018. Sporta pasākuma apmeklēšana LOC
10.02.2018. Dalība Boccia sacensībās Kuldīgā
16.02.2018. Starptautiskā hokeja turnīra apmeklējums LOC
17.02.2018. Hokeja spēles apmeklējums LOC, Austrija-Norvēģija
21.02.2018. Sporta pasākuma apmeklēšana LOC
22.02.2018. Pasākums Pelču palīgskolā sadarbībā ar Liepājas speciālo
internātskolu, E.Spēks
10.03.2018. Sporta pasākuma apmeklēšana LOC, basketbols
Piedalīšanās zīmējumu konkursā “Zīmē garīgi”
13.03.2018. Ekskursija uz Tukumu, ugunsdzēsēju muzeja,
Šlokenbekas muižas, Salmu muzeja un filmu parka “Cinevilla”
apmeklējums
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27.03.2018. Teātra izrādes “Kaķīša dzirnavas” apmeklējums Latviešu
biedrības namā
31.03.2018. “Zaķu izstādes” apmeklējums latviešu biedrības namā
31.03.2018. Sporta spēles apmeklējums LOC
01.04.2018. Lieldienu pasākuma apmeklējums Liepājas koncertestrādē
“Pūt vējiņi”, pasākums “Kas te?”
II ceturksnis
--03.04.2018. Speciālistu sapulce
12.04.2018. „Ak, šīs sievietes” pasākums filiālē „Iļģi”
06.04.2018. Deju pēcpusdiena ar tautas mūziku kapellas „Skani” 14.04.2018. sacensības „Kurzemes Boccia kauss 2018” Kuldīgā
izpildījumā Latvijas simtgades ietvaros
18.04.2018. kino balles apmeklējums, multfilma „Trusītis Pēterītis”
13.04.2018. Grupu darbinieku sapulce
15.05.2018. Filiāles”Liepāja” bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde
16.04.2018. Svētbrīdis
T/C „Kurzeme” telpās
18.04.52018. Joku diena
30.05.2018. Izlaidums Liepājas speciālajā internāta pamatskolā
20.04.2018. Grupu darbinieku sapulce
06.06.2018. Ciemos uz Dienas centru. Dejas ar kapelu „Skani”
26.04.2018. Drošība pārvietojoties pilsētā
08.06.2018. Simtgades sadancošanās Iecavā
26.04.2018. Ar koncertu viesojās Ieva Akurātere un Ilze Grunte
10.06.2018. Brauciens uz Pāvilostas baznīcu, koncerts
27.04.2018. Pavasara talka
14.06.2018. Ekskursija uz Alsungu-meža labirinti
02.05.2018. Leļļu teātra izrāde „Kā zaķis par zaķi brauca”
21.06.2018. brauciens pēc meijām un Jāņu zālēm
04.05.2018. Latvijas neatkarības diena, „Baltā galdauta” svētki
10.05.2018. Pavasara talka ar brīvprātīgajiem
18.05.2018. Drošības noteikumi, atpūšoties dabā un pie ūdenstilpnēm
18.05.2018. Liepājas mūzikas skolas skolēnu koncerts
25.05.2018. Kristības, svētbrīdis
31.05.2018. Diskotēka
04.06.2018. Dienas centrs ar izrādi „Rācenis”
13.06.2018. Piepūšamā atrakcija aprūpes centra sētā
15.06.2018. Ielīgošana. Piedalās filiāle „Iļģi”, kapela „Skani”
22.06.2018. Līgo svētki pagalmā
23.06.2018. Līgo svētku atzīmēšana grupās
28.06.2018. Informatīvi izglītojošs pasākums par stikla pūtēju profesiju
06.,13.,20.,27.06.2018. Mūzikas rīti aprūpes centra sētā
Katru mēnesi tiek atzīmētas klientu dzimšanas dienas.
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III ceturksnis
05.07.2018. Baroneses Waltrautas von Tiesenhausenas uzņemšana.
10.07.2018. Pikniks Bernātos.
05.07.2018. Preventīvs pasākums klientiem par Ceļu satiksmes 12.07.2018. Ciemošanās VSAC “Kurzeme” filiāles “Gudenieki”
noteikumiem.
organizētajā pasākumā “Puķu virpulī”.
06.07.2018. Mācītāja R.Šēnera koncerts.
16.07.2018. Ekskursija, brauciens uz Užavas bāku.
17.07.2018. Piepūšamās atrakcijas (iestādes pagalmā).
02.08.2018. Izbraukums uz Beberliņiem pēc dabas materiāliem.
19.07.2018. Preventīvais pasākums par Ugunsdrošību.
03.08.2018. Dalība VSAC “Kurzeme” filiālē “Iļģi” organizētajā
25.07.2018. Nepieradinātā modes skate.
plenērā.
No 23.07-27.07.2018. Nometne Dižvanagi.
06.08.2018. Ekskursija uz "Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs"
21.08.2018. Preventīvs pasākums par Drošību uz ielas.
filiāli “Cīruļi”.
31.08.2018. Pasākums Atvadas no vasaras.
09.08.2018. Ekskursija uz Talsu novadu “Baskāju taka”.
03.09.2018. Pasākums Pirmā skolas diena.
28.09.2018. Latvija 100 ietvaros filmas Manas saknes ir stipras 16.08.2018. Ekskursija uz Liepājas evaņģēliski luterisko baznīcu.
23.08.2018. Izbraukums uz Bernātiem pēc dabas materiāliem.
skatīšanās.
06.09.2018. Svētbrīdis Liepājas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
14.09.2018. VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” organizētais plenērs
Ceļojošā cepure.
20.09.2018. Koncerts Liepājas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Iestādē katru mēnesi tiek atzīmētas klientu dzimšanas dienas.
08.10.2018. Izstāde „Rudentiņš bagāts vīrs”.
11.10.2018. Rudens talka ar brīvprātīgajiem.
15.10.2018. Svētbrīdis.
23.10.2018. Muzikāli literārais pasākums.
26.10.2018. Rudens diskotēka.
31.10.2018. Kapela „Skani” dejas.
07.11.2018. Preventīvs pasākums jauniešiem - “Uzvedība
sabiedriskos pasākumos, kuros piedalās liels cilvēku skaits”.
08.11.2018. Liepājas Mūzikas un mākslas dizaina vidusskolas
audzēkņu koncerts, veltīts Latvijas 100- gadei.

IV ceturksnis
05.10. Izstādes apmeklējums Latviešu biedrības namā.
19.10. Izbraukums uz Bernātu dabas parku.
11.11.2018. Lāpu gājiens, veltīts Lāčplēša dienai.
18.11.2018.Latvijas 100- gadei veltīts Svētku koncerts un salūts
kanālmalā.
Latvijas 100- gadei veltītas izstādes apmeklējums Latviešu biedrības
nams
06.12.2018. Skolniekiem skolas pasākums „Eņģeļi varavīksnes
krāsās” Latviešu biedrības nama kamerzālē.
18.12.2018. Ziemassvētku pasākums viesu namā „Janči”.
20.12.2018. Ziemassvētku koncerts Latviešu biedrības namā
„Ziemassvētku brīnumu gaidot”.
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16.11.2018. Svinīgs pasākums veltīts Latvijas 100- gadei iestādes
zālē. 30.11.2018.Adventes vainagu izstāde iestādē.
04.12.2018.Ziemassvētku koncerts. Ciemojas VSAC „Kurzeme”
filiāle „Iļģi”.
06.12. 2018. Ceļojošās Leļļu teātra “Maska” izrāde „Svētki mežā”
iestādes zālē.
14.12.2018. Svētbrīdis.
14.12. Jauniešu kora “Revebrerācija” koncerts.
20.12.2018. Ziemassvētku pasākums- izrāde „Saules bērniņi” 1.
nodaļai.
21.12.2018. Ziemassvētku pasākums- izrāde „Saules bērniņi” 2.
nodaļai.
21.12.2018. 13.00 Pāvilostas Baptistu draudzes bērnu kora koncerts.
28.12.2018. Biedrības “HIM Latvia” jauniešu koncertizrāde
“Ziemassvētku brīnums”. Pēc izrādes – radošās darbnīcas.

27.12.2018. Minimūzikls “Rainis nāk palīgā: “Suns un kaķe” J.Raiņa
6. vidusskolā

