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1. Izdevumu izpilde 2015. gada 12 mēnešos pa programmām (apakšprogrammām):
1.1. Valsts pamatfunkciju īstenošana
· 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" VSAC "Kurzeme"
·

VSAC "Kurzeme" izdevumu izpilde 2015. gada 12mēnešos ir 6329632 euro,
salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu izdevumi palielinājušies par 17103 euro vai 0.27%, tajā skaitā atlīdzības izdevumi 123362
euro, preču un pakalpojumu izdevumi samazinājušies par 169210 euro, bet kapitālie izdevumi palielinājušies par 59906 euro.
Izdevumu pieaugumu galvenie ietekmējošie faktori:
· atlīdzības izdevumu pieaugums ir par 123362 euro vai 2.78 %, ietekmējošais faktors izdevumu pieaugumam ir 2013. gada decembrī
izmaksātās daļējas decembra algas (apmēram 80 % no mēnešalgas), kas radīja ietaupījumu 2014. gada janvāra mēnesī, savukārt
2014. gada decembrī tika izmaksātas decembra algas (apmēram 35 % no mēnešalgas. 2015. gada novembrī papildus tika piešķirts
finansējums atlīdzībai 60000 euro apmērā (attiecīgi palielinot pašu ieņēmumus). Papildus piešķirtais finansējums tika daļēji
novirzīts izmaksām par ikgadējās novērtēšanas sasniegtiem darba rezultātiem darbinieku motivēšanai, kā arī decembrī tika
izmaksāts lielāks decembra mēneša avanss.
· kapitālie izdevumi salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu palielinājušies par 59906 euro .2015. gada novembrī tika
piešķirts papildus finansējums 56500 euro apmērā, kas nodrošināja apkures katla uzstādīšanu filiālē “Veģi”’ un žoga uzstādīšana
(apkārtnes ierobežošanai un klientu drošībai) filiālē “Iļģi”. Pārskata periodā saskaņā ar iepirkuma plānu tika iegādāta datortehnika
visām filiālēm un administrācijai, jo daļēji esošā datortehnika ir nolietojusies un nespēj pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas un
nodrošināt pilnvērtīgu darba kvalitāti, sadzīves un dārza tehnika (blenderis, dārzeņu smalcinātājs, mūzikas centrs, trimmeris,
veļasmašīnas, ledusskapji), virtuves darba galdi un plaukti, virtuves elektriskais katls 150l. Ārstniecības kabineta aprīkojuma iegāde
filiālē “Veģi” tika iegādāta atbilstoši plānotam , veikti remontdarbi saskaņā ar iepirkuma plānu un noslēgtiem līgumiem. Plānotie
kapitālie izdevumi apgūti pilnībā .
Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
· preču un pakalpojumu izdevumi ir samazinājušies par 169210 euro vai 10.4 %, jo salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir
palielinājusies pašu ieņēmumu neizpilde 124548 euro apmērā:
60000 euro, kas tika piešķirti papildus atlīdzības izdevumu segšanai;
64548 euro, kas veido ieņēmumu neizpilde no klientu pensiju ieņēmumiem, sākotnēji plānotiem lielākiem ieņēmumiem no maksas
pakalpojumiem par sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju (samazinājies maksas klientu skaits filiālē “Liepāja).
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·
·
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Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 748 klientiem (plāns ar 01.10.2015 ir 773) 6 filiālēs.
Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija 1 maksas klientam (plāns 3).
Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 6329632 euro, tas ir 98.1% no plāna, pārskata perioda plāns 6454180 euro. Pārskata periodā ir
pašu ieņēmumu neizpilde 124548 euro (plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par sociālo aprūpi un rehabilitāciju ir lielāki
nekā faktiskie, samazinājies klientu skaits, ieņēmumi no klientu pensijām mazāki nekā sākotnēji plānoti).

Pārskata periodā veiktās aktivitātes:
· Remontdarbi – veikti veļas mašīnu un virtuves iekārtu remonti filiālēs ''Liepāja'' un ''Aizvīķi'', videonovērošanas sistēmas remontdarbi
un virtuves ventilāciju sistēmas remonts filiālē' 'Ilģi''. Filiālei “Dundaga” tika veikta ūdens cirkulācijas sūkņa nomaiņa. Filiālēs
“Liepāja” un “Veģi” tika veikta energoefektivitātes novērtēšana un ēku tehniskā stāvokļa apsekošana , atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, tādējādi apzinot ēku energoefektivitātes paaugstināšanas jomā un tehniskā stāvokļa uzlabošanai veicamos pasākumus, ar
mērķi uzlabot klientu dzīves apstākļus un perspektīvā veikt ēku rekonstrukciju. Pārskata periodā veikti logu aiļu apdares un siltināšanas
darbi filiālē “Liepāja”, filiālē “Dundaga” veikts ēkas 1. stāva telpu remonts, pasākumu zāles grieztu atjaunošana.

· Kapitālie izdevumi – pārskata periodā iegādāta datortehnika administrācijā un filiālēs atbilstoši iepirkuma plānam, jo iepriekšējā
tehnika novecojusi un nespēj nodrošināt pilnvērtīgu darba kvalitāti, lielās informācijas un apjoma dēļ.
Pārskata periodā iegādāti saimnieciskie pamatlīdzekļi: sadzīves un dārza tehnika filiālēs(blenderis, dārzeņu smalcinātājs, veļas mašīnas,
ledusskapji, mūzikas centrs, trimmeris). Veikti remontdarbi: filiālē „Dundaga” ēkas 1. stāva atjaunošanas remontdarbi, grieztu remonts;
filiālē „Veģi” centrālās ēkas ieejas kāpņu telpas remontdarbi; filiālē “Aizvīķi” atjaunotas ietves klientu atpūtas vietās (veikti bruģēšanas
darbi); filiālē „Liepāja” veikta tehniskā projekta izstrāde un atjaunota telpa praktisko nodarbību veikšanai zēniem (darbmācības
kabinets).

VSAC ‘’Kurzeme’’ aktivitātes, pasākumi
Filiāle "Veģi"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
"Zvaigžņu lietus līst" diskotēka, "Sveču diena" izstādes grupas telpās
Mīļuma dienas koncerts, Sirsniņas dažādās aplikācijās" izstāde, leļļu
teātris "Trīs sivēntiņi", koncerts "Mēs tiksimies martā" veltīts
Starptautiskajai Sieviešu dienai, Diskotēka "Kukaiņi mostas", skolas
koris "Imanta" koncerts, mācītājs no Somijas, Koncerts "Pavasari

Pasākumi ārpus filiāles
Karatē sacensības (Talsi), teātris "Pepija Garzeķe" (Talsi), Karatē sacensības
(Talsi), Brauciens uz Dundagu ar viesizrādi "Trīs sivēntiņi", alternatīvā
modes skate Upesgrīvas internātpamatskola, brauciens uz Usmu ar viesizrādi
"Trīs sivēntiņi", klientu brauciens uz filiāli "Ezerkrasti".
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gaidot", jubilāriem veltīts koncerts, klientu- "PALDIES" pasākums
"Veģu" kolektīvam.
II ceturksnis
Māmiņu dienai veltīts pasākums, diskotēka „Kamenes deja”, ģimenes
Brauciens uz Liepāju –ciemos pie Arta, Raimja, Vikas un Markusa,
dienai veltīts koncerts, rotaļas, vasarsvētkiem veltīts koncerts, bērnu
Brauciens uz jūru, pārgājiens gar Veģu upītes krastiem, ekskursija uz Rīgas
aizsardzības dienas koncerts, tēju lasīšana- tējas dzeršanas pasākums,
„Zoodārzu”, brauciens uz Tukuma pilsētu – kultūras vietu apskate ( salmu
„Jāņu” svinēšana, ogošanas pasākums – „Kuram zilāka mute?!”.
figūras), brauciens uz Pūres ”Šokolādes muzeju”, brauciens uz Kino
„Svinam” pasākums par godu vasaras pēdējai brīvdienai.
pilsētiņu „Cinevilla”, brauciens uz Tērveti, ekskursija uz Kalveni, ekskursija
Pasākums „Ziedu diena”, rotaļu pēcpusdiena „Visi dara tā”,
uz Tukuma pilsētas, salmu muzeju.
pasaku pēcpusdiena ”Reiz dzīvoja...”, pasākums „Burbuļu pūšana”,
pasākums „Deju pēcpusdiena”, diskotēka „Taurenītis dejā viegli slīd”,
pasākums „Zīmējumi uz asfalta”, sporta spēles ” Vasaras prieki”,
muzikālā pēcpusdiena „Vasaras ritmi”, jubilāriem veltīts koncerts.
III ceturksnis
Muzikālā pēcpusdiena "Dejas pagalmā". Pasākums "Ziedu paklāji". Ciemos pie SAC "Ezerkrasti" klientiem. Ekskursija uz Tukuma "Baskāju
Pasākums "Burbuļu pūšana". Pasaku pēcpusdiena. Pašu lasīto tēju taka". Braucieni uz jūru, pikniks. Pasākums" Reiz dzīvoja..". Sporta spēles
degustēšanas pēcpusdiena. Rotaļu pēcpusdiena. Sporta spēļu ar SAC "Dundaga". Veikalu, kafejnīcas apmeklējums. Ekskursija uz
pēcpusdiena. Jubilāru sveikšana. Pirmajai skolas dienai veltīta "Kalvene". Brauciens uz Tērvetes dabas parku. Ekskursija uz Ventspili,
diskotēka. Koncerts veltīts "Tēvu dienai". Pasākums "Miķeļdiena". Kuldīgu kultūrvēsturisko vietu apskate. Pārgājiens-pikniks uz Abavas
Izstāde "dārza veltes". Liepājas leļļu teātris ar izrādi "Pifs". Koncerts Rumbu.
"Jaunatne un misija".
IV ceturksnis
Starptautiskai Veco ļaužu dienai veltīts koncerts. Skolotāju dienai Ekskursija uz Džūkstes “Pasaku muzeju”, un kino pilsētiņu
veltīts koncerts. Diskotēka “Kļavu lapu dejas”.
“Cinevilla”. Veikalu, kafejnīcu apmeklējumi.
Mārtiņdienas pasākums ar maskām, “Budēļi”. Lāčplēša dienai veltīts
koncerts, svecīšu iedegšana. Proklamēšanas dienai veltīts koncerts.
Diskotēka “Sniedziņ, birsti”. Ziemassvētku egle. Karnevāls. Jubilāru
godināšana.
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Filiāle ''Iļģi''
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
Pasākumi ārpus filiāles
Koncerts ''Dzirkstelīte'', Barikāžu aizstāvju atceres pasākums kopā ar Liepājas muzejs ''Kurzemes piekrastes vēstures liecības'', Lauras Vizbules
jaunsargu instruktoru, ''Šalles balle'', Valentīndienas pasākums, literārā personālizstāde ''Aplis.Tīkls'', Liepājas Olimpiskajā centrā izstāde ''Esmu
pēcpusdiena A.Lindgrēne ''Lennbergas Emīls'', sporta diena, Sieviešu brīvs...'', Liepājas muzejā izstāde- ''Liepāja okupāciju režīmos'', Liepājas
dienai veltīts pasākums, pasākums ''Aspazijai 150'', atceres pasākums Latviešu biedrības namā ''Manis paša radīts'', Liepājas Olimpiskajā centrā
komunistiskā terora upuru piemiņai, Latvijas Nacionālā Bruņotā spēka izstāde ''Viena diena Kolkā'', Aizputē, Rīgas Leļļu muzeja ceļojošā izstāde ''
BIGBENDA koncerts, jubilāru godināšana, dievkalpojumi – katoļu Lelles, krelles un eglīšu rotas'', Grobiņā ''Grobiņai 320!'' – Grobiņas ziedi,
mācītājs, pareizticīgo mācītājs.
Liepājas Olimpiskajā centrā ''Ražots Liepājā''.
II ceturksnis
Lieldienu izstāde; Lieldienas; Lielā talkas nedēļa, Talkas nedēļas Liepājas muzeja apmeklējums- ''Kurzemes tautastērpi''; ''Liepājas ģerboņi
noslēguma pasākums; Liepājas speciālā internātskolas teātris ''Eža laikmetu gaitā''; Sv. Nikolaja pareizticīgo jūras katedrāles apmeklējums;
kažociņš''; Literārās pēcpusdienas – Latviešu tautas joku pasakas, dzīvnieku patversme ''Lauvas sirds''; pārgājiens uz Kuršu Vikingu apmetni;
K.Andersens, R.Blaumanis; Darba svētki; Latvijas Republikas Liepājas apskates objekti - Liepājas strūklakas; izstāde Sv. Jāzepa katedrālē
Neatkarības atjaunošanas 25 gadadienai veltīts pasākums; koncerts ''Miniatūras tornī''; izstāde Liepājā ''Lilijas''; pārgājiens uz ''Jura staļļiem''
''Dzirkstelīte''; Ģimenes dienas pasākums''; Vasarsvētki; Liepājas
Baltkrievu kopiena ''MARA'' koncerts; sporta spēles; Jāņu ielīgošanas
pasākums; medicīnas darbinieku diena Līgo diena; jubilāru
godināšana; Grobiņas Baptistu draudzes jaunieši; dievkalpojumi katoļu mācītājs, pareizticīgo mācītājs, luterāņu mācītājs:
III ceturksnis
Literārā pēcpusdienā – mīklu minēšana; ''Karlsons''; dārza svētki; Sv. Nikolaja pareizticīgo jūras katedrāles apmeklējums; izbraukums uz
dzejas dienas – Rainis; popiela; ražas izstāde; Mākslas plenērs; Ziemupi ''Dvēseles un veldzes dārzs''; ekskursija – Kuldīga – Ēdole – Reģi koncerts ''Duets Sandra''; dievkalpojumi - katoļu mācītājs, pareizticīgo Jūrkalne; Liepājas muzeja apmeklējums ''Vasaras ziedi''; izbraukums uz
mācītājs, luterāņu mācītājs; jubilāru godināšana;
Liepājas Karostu; Liepājas jūrmalas parks; Dzīvnieku patversme
''Lauvasirds'' apmeklējums; Liepājas pludmale; Liepājas LBN gladiolu
izstāde; Grobiņas Z. Mauriņas muzejs kinorežisora J.Streiča gleznu izstāde;
IV ceturksnis
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Starptautiskā veco ļaužu diena; literārā pēcpusdiena – Princese uz zirņa
pasaka ar uzdevumiem; Mārtiņdiena; Lietussargu balle; koncerts
''Dzirkstelītes''; ''Latvijai 97''; Ventspils novada pašdarbnieku koncerts;
Ziemassvētku rīts nodaļās; Jaunā gada balle; dievkalpojumi - katoļu
mācītājs, pareizticīgo mācītājs, luterāņu mācītājs; jubilāru godināšana;

koncerta sniegšana Liepājas diakonijas centrā; Grobiņas Z. Mauriņas muzejs
kinorežisora J.Streiča gleznu izstāde; koncerta sniegšana pensionāru dienas
centrā Karostā; koncerta sniegšana Liepājas diakonijas centra atvērto durvju
dienā; koncerts ''Nāc līdzās Ziemassvētkos''; koncerts ''Ziemassvētku
brīnumu gaidot'';

Pusceļa māja
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
Pasākumi ārpus filiāles
Pasaku pēcpusdiena, M.Freimaņa piemiņas pasākums, Sv. Valentīna Teātra izrāde “Putnu biedēkļa Ziemassvētki” Liepājas pilsētas domes
dienai veltīts pasākums, tematiska pēcpusdiena “Vai tu atceries vēl?”, Sociālā dienesta Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem,
dalība jubilāru godināšanas pasākumā SAC “Iļģi”, intelektuālo spēļu, rokdarbu izstādes “Manis paša radīts…” Latviešu biedrības namā, “Dziesmu
rotaļu pēcpusdiena, 8. marta pasākums, Aspazijas jubilejai veltīts duelis”, sadraudzības pasākums Liepājas domes Sociālā dienesta Dienas
pasākums, Lieldienām veltīts pasākums.
centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem.
II ceturksnis
Lieldienas, darba svētki – lielās talkas noslēguma pasākums, ģimenes
Talka sadarbībā ar Grobiņas pašvaldību, sadraudzības pasākums Šķēdes
dienas pasākums, meditatīvā zīmēšana, grāmatu svētki, Līgo svētku
jūrmalā, Mini futbola turnīrs Seni Cup 2015 Staicelē, Grobiņas pilsētas
ieskaņas koncerts, jubilāru godināšana, aktīvās pēcpusdienas( sporta
svētku apmeklējums, pārgājiens, īrisu iestāde Liepājas Latviešu biedrības
aktivitātes, galda tenisa, novusa turnīri, futbola elementi),
namā, izlaidums Cīravas profesionālajā vidusskolā.
dievkalpojumi – katoļu, pareizticīgo, luterāņu, dalība SAC “Iļģi “
rīkotajos pasākumos.
III ceturksnis
“Ziedu krāšņums”- zīmēšana brīvā dabā, sporta rīts, literārā
Ekskursija Ventspilī, pārgājiens uz Kuršu Vikingu apmetni Grobiņā,
pēcpusdiena, galda spēļu turnīrs, dārza svētki, zinību dienas pasākums, pludmales apmeklējums, dalība svinīgā pasākumā Grobiņā sagaidot Valsts
dalība filiāles “Iļģi” pasākumā Pop iela, sadraudzības pasākums ar
prezidentu, dzejas dienu pasākuma “Tiekamies kaut kur krustcelēs”
Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Dienas centra klientiem,
apmeklējums bibliotēkā “Libriss”’, dabas materiālu vākšana pludmalē,
dalība jubilāru godināšanā 1 x mēnesī.
Liepājas muzeja apmeklējums.
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IV ceturksnis
Mārtiņdienas pasākums, Ziemassvētku pasākums Pusceļa mājā, dalība Ekskursija pa koncertzāli “Lielais dzintars”, Liepājas Sociālā dienesta Grupu
SAC “Iļģi” Jaungada pasākumā (ludziņa), dalība jubilāru godināšanā 1 dzīvokļu apmeklējums - klientu iepazīstināšana ar pakalpojumu,
x mēnesī.
koncerta “Nāc līdzas Ziemassvētkos” apmeklējums koncertzālē “Lielais
dzintars”.
Filiāle "Dundaga"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
Pasākumi ārpus filiāles
Bībeles nodarbības, Boccia sacensības, romantiskā pēcpusdiena, Ē. Loka koncerts Mazirbes internātpamatskolā, Talsu muzejs, leļļu izstāde,
horoskopu balle, klientu teātris "Trīs sivēntiņi", leļļu teātris "Upe", koncerts "Ar draugiem dancot gāju" Dundagas pilī, vieskoncerts filiālē
video-katru trešdienu, tematiskās pēcpusdienas-katru ceturtdienu, "Gudenieki", Invalīdu sporta diena Pastendē, pārgājiens "Meklējam
gaviļnieku godināšana-1x mēnesī, paldies "Darba rūķiem"-1x mēnesī.
pavasari", BOCE kauss Kuldīgā, sporta stafete Lieldienu zaķis-Kuldīgā.
II ceturksnis
Tematiska pēcpusdiena "Lieldienas", Lieldienu pasākums, tematiska
Lieldienas kopā ar invalīdu kopa "Cerība" Dundagas pilī, Talsu muzejs/
pēcpusdiena "Dzīvnieku pasaule", Sacensības novusā, Liepājas leļļu
izstādes apmeklējums, "Cemex" putnu diena"- putnu vērošana Kolkā, Talsu
teātris "Pifa piedzīvojumi", Bībeles nodarbība, starptautiskā grāmatu
kinoloģiskā kluba nacionālā suņu izstāde Talsos, Kubalu skola/ muzejs,
diena- "Grāmata", tematisks pasākums "Jurģi", Lielā pavasara talka,
ugunsdzēsībai Latvijā- 150 VUGD Ventspilī, paraolimpiskā sporta diena
starptautiskā krāsu diena: mākslas plenērs, tematiskā pēcpusdiena
"Ķeizarmežā", starptautiskais mini futbola turnīrs Seni Cup Staicele,
"Krišjānis Barons", tematiska pēcpusdiena "Vasarsvētki", tematiska
pārgājiens uz LVRTC Dundagas radio un TV staciju, Ekskursija uz Slīteres
kino pēcpusdiena "Freimis", popiela, mākslas plenērs, tematiska
zilajiem kalniem, vieskoncerts Jāņu pasākumā filiālē "Liepāja", Ekskursijapēcpusdiena "Putni", tematiska pēcpusdiena " "Čūskas", ielīgosim
Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē, ekskursija- Latvijas Nacionālā bibliotēka
Jāņus kopā ar filiāli "Gudenieki" un I/K "Cerība", "Neviens nav
aizmirsts" Biedrība Raduga 2005, pašdarbnieku atskaites koncertspasākums "No ziemassvētkiem līdz Jāņiem un Pēteriem"
III ceturksnis
Sporta diena, mākslas plenērs( 4 x), Raibā diena, Bībeles stunda(8x), Ekskursija uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un Dabas muzeju, "Klejojošais
Bībeles nodarbība( 5x), Sporta spēles brīvā dabā, "Atvērtā sporta kauss"-VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne" Zaķu pļava, Talsu rajona
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diena"- kopā ar darbiniekiem un ģimenes locekļiem, Kustību Invalīdu sporta spēles Spārē, Atpūta pie jūras ( 2x), Pārgājiens "Pretī
aktivitātes svaigā gaisā, Galdiņspēles, Zinību diena-ābeces stunda, rudenim", Mākslas plenērs Durbes pilī,
sporta stunda, Sporta diena kopā ar filiāli "Veģi'- "Rudens rūķa
atkalredzēšanās", Miķeļdiena ražas svētki, Paldies darba rūķiem-1x
mēnesī, Jubilāru godināšana-1x mēnesī, balle–1x mēnesī, sociālās
aprūpes padomes sanāksmes-1x mēnesī, Klientu sapulce-1x mēnesī
IV ceturksnis
Starptautiskā veco ļaužu diena, Galdiņspēļu turnīrs-sacensības, Euro BIRD WATH putnu dienas Kolkā, Ekskursija-Dundagas pils un
mākslas plenērs, tematiska pēcpusdiena "Kartupelis' ( kartupeļu parks, Ekskursija uz Pūrciema Balto kāpu, ekskursijapankūku gatavošana), tematiska pēcpusdiena "Pasaules pasta diena", Energoefektivitātes centrs Jūrmalā ( 2x), izglītojoša ekskursija-Suņu
tematiska pēcpusdiena "Dzīvā daba", Latviešu tautas dziesmu patversme Talsos, pasākums kopā ar Invalīdu kopu "Cerība" Dundagas
dziedāšanas sacensības, tematiska pēcpusdiena ""Ķirbis"( ķirbju pilī
pankūku cepšana), tematisks pasākums "Helovīns", Duets "Sandra",
Leļļu teātris 'Lācēna Ziemassvētki", "Advente", tematiska pēcpusdiena
"Dzīve kā košums" 1; 2 daļa, piparkūku cepšana, Dundagas bērnu
mūzikas skolas audzēkņu koncerts, VA "Sendienas" koncerts,
Ziemassvētku egles iedegšana, ziemassvētku sadziedāšanās "Eglītes
mirdzumā", Vecgada eglīte+ salūts.
Filiāle "Gudenieki"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
Pasākumi ārpus filiāles
8. marta balle, jubilāru godināšana, Ventspils 5 vidusskolas skolnieku Ciemošanās pensionāru apvienībā "Rumbiņa", Kuldīgā, Dievkalpojuma
koncerts, Alsungas brīvprātīgo jauniešu koncerts, pēcpusdiena, kas apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, sveču
veltīta Zvaigžņu dienai, Pareizticīgo ziemassvētki, pasaku pēcpusdiena, izstāde Gudenieku kultūras namā, Intas Vējkājas rokdarbu izstāde
atjautības pēcpusdiena, tematiskās pēcpusdienas – "Sveču diena", Gudenieku kultūras namā, folkmūzikas koncerts Alsungas kultūras namā,
"Pelnu diena", "Pavasaris", Valentīna dienas pasākums "Precamies", pasākums "Lieldienas Zaķis" Kuldīgā vieglatlētikas manēžā.
Dziesma manai paaudzei, Rīgas leļļu teātris "Upe".
II ceturksnis
Lieldienu pasākums "Zaķu jautrās Lieldienas", lieldienu pasākums – Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu
olu ripināšana, šūpošanās un lieldienu apsveikumu saņemšana, baznīcā, pasākums "Sveiciens pavasarim " pensionāru apvienībā "Rumbiņa",
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pasākums, kas veltīts Vasarsvētkiem; tematiskā pēcpusdienas – Kuldīgā; lielā pavasara talka Gudenieku pagastā, pārgājiens, gleznu izstāde
"Pavasara ziedi", "Starptautiskā bērnu aizsardzības diena"; danču "Latvijas ezeri" un Brenču gleznu izstāde Gudenieku kultūras namā, Popiela
pēcpusdiena, atjautības pēcpusdiena, pasaku pēcpusdiena, diskotēka, filiālē "Dundaga".
cepures balle, jubilāru godināšana, balle; dievkalpojums (evenģēliste
A. Staško), Līgosvētki.
III ceturksnis
Danču pēcpusdiena, pasaku pēcpusdiena, sporta pēcpusdiena Pārgājiens iepretim vasarai, Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv.
tematiskās pēcpusdienas – "Vācu folkmūzika", "Iepazīties ar zāļu tējām Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, VSAC "Zemgale" filiāle "Ziedkalne"
un to pielietojumu", "No grauda līdz maizei", ''Dzejas diena", "XI sporta pasākums "Klejojošais kauss - 2015", ciemošanās pie draugiem
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki"; pasākums – "Dārza pensionāru apvienībā "Rumbiņa", Kuldīgā; ekskursija uz jūru Jūrkalnē.
svētki", pasākums, kas veltīts Miķeļdienai, jubilāru godināšana, balle;
dievkalpojums (evenģēliste A. Staško).
IV ceturksnis
Mārtiņdienai veltīta pēcpusdiena(rotaļas, danči), Danču pēcpusdiena, Vecpils amatiera teātra "Vai mīļā" izrāde Gudenieku kultūras namā,
filmu pēcpusdiena, atjautības pēcpusdiena, tematiskā pēcpusdiena pārgājiens iepretim rudenim, ciemošanās pie draugiem pensionāru apvienībā
(tēma – Lāčplēša diena),dievkalpojums (evenģēliste A. Staško), "Rumbiņa", Kuldīgā; Zemgaļa koncerts Gudenieku kultūras namā, NVO
pasākums 18. novembrim, Alsungas koklētāju ansambļa koncerts, "Sapņu tilts" rīkotais pasākums Ēdoles pilī.
teātra uzvedums "Lai top gaismiņa" (Kuldīgas Katrīnas baznīca),
jubilāru godināšana, balle; pasākums pie ziemassvētku egles kopā ar
salatēti, teātra izrāde "Ziemassvētku pasaka".
Filiāle "Liepāja"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

Zvaigžņu dienas koncerts, svētbrīdis kopā ar mācītāju Raiti Šēneru, Loc sporta pasākumu apmeklēšana( florbols, basketbols, telpu futbols, galda
Liepājas pilsētas dzimšanas dienu svinības, Kino pēcpusdienas
teniss u.c.), skvoša nodarbību apmeklējums sporta kompleksā Hidrolats,
Latvijas čempionāts hokejā, izbraukumi uz Bernātu dabas parku, Latvijas
čempionāts ziemas peldēšanā, labdarības koncerts „Tev tuvumā”, Rīgas
cirks izrādes „Ikss un Dalmatino”, Izstādes „Ražots Liepājā”
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II ceturksnis
Svētbrīdis kopā ar mācītāju Raiti Šēneru, Lieldienu svinības filiālē,
Loc sporta pasākumu apmeklēšana( florbols, basketbols, telpu futbols, galda
talka filiāles pagalmā, Kristības, Mācību gada noslēgums ar p.i.i
teniss u.c.), skvoša nodarbību apmeklējums sporta kompleksā Hidrolats,
”Dzintariņš”, Bērnu tiesību aizsardzības dienai veltīts koncerts ar
Lieldienu svinības ar Zaķi Janci un poniju brāļiem Zibo un Zeldo biedrībā
Maiju Kalniņu, Jāņu ielīgošanas pasākums ar ciemiņiem no filiāles
„Dižvanagi”, Lielā pavasara talka Baltijas jūras krastā, radošo darbnīcu
„Dundaga”,
apmeklējums Liepājas muzejā, Svētku koncerts Rožu laukumā, Bērnu
tiesību aizsardzības dienai veltīts koncerts „Mūsu nākotne” Arēnā „Rīga”,
Keramikas izstādes apmeklējums, Spinātu balle Kungu ielas kvartālā, Medus
balle Kungu ielas kvartālā, Ekskursija uz Pasaku mežu „Imulas”, nometne
„Poniju skola” biedrībā „Dižvanagi”, Jāņu ielīgošana „Namīnā”,
Izbraukumi uz Bernātu dabas parku, pludmali
III ceturksnis
Pasākums kopā ar „Novartis” ciemiņiem filiāles pagalmā. Pasākums Izbraukums uz Bernātu mežu. Nometne “Ponija skola” biedrībā
„Atvadas no vasaras” kopā ar BMX un skeitbordistiem filiāles “Dižvanagi”; Ekskursija uz Rīgas zooloģisko dārzu.
pagalmā. Skolniekiem 1.septembra pasākums filiāles zālē. Norvēģu Jūlijā mēnesi otrdienās un ceturtdienās BMX un skeitborda nodarbību
jauniešu mūsdienu deju grupas koncerts.
apmeklējums Skeitparkā. Došanās uz pludmali kopā ar brīvprātīgajiem
jauniešiem no Francijas (sporta aktivitātes pludmalē). Sporta aktivitāšu diena
pludmalē. Ekskursija uz Ventspils bērnu atrakciju pilsētiņu. Izbraukums uz
Raiņa parku. Koncerts “Pūt vējiņos” SATIKŠANĀS MŪZIKĀ Liepājā kopā
ar IGO. Ekskursija uz Jaunpils pilī. Ekskursija ar Kuršu Vikingu liellaivu.
Ekskursija uz Zooloģisko dārzu "Cīruļi". Liepājas velomaratons.
Skolniekiem. Pasākums “Diena bez AUTO”. Izbraukums uz Jūrmalciema
mežu. Latviešu biedrības namā Ārijas Pūres grāmatas “Sunīte Čita”
prezentācija un bērnu koncerts.
IV ceturksnis
Mārtiņdienai veltīta pēcpusdiena(rotaļas, danči), Danču pēcpusdiena, Vecpils amatiera teātra "Vai mīļā" izrāde Gudenieku kultūras namā,
filmu pēcpusdiena, atjautības pēcpusdiena, tematiskā pēcpusdiena pārgājiens iepretim rudenim, ciemošanās pie draugiem pensionāru apvienībā
(tēma – Lāčplēša diena),dievkalpojums (evenģēliste A. Staško), "Rumbiņa", Kuldīgā; Zemgaļa koncerts Gudenieku kultūras namā, NVO
pasākums 18. novembrim, Alsungas koklētāju ansambļa koncerts, "Sapņu tilts" rīkotais pasākums Ēdoles pilī.
teātra uzvedums "Lai top gaismiņa" (Kuldīgas Katrīnas baznīca),
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jubilāru godināšana, balle; pasākums pie ziemassvētku egles kopā ar
salatēti, teātra izrāde "Ziemassvētku pasaka".
Filiāle "Aizvīķi"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

Zvaigžņu dienas pēcpusdiena, slēpošanas sacensības-1.posms, Gramzdas tautas namā, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena –
karaokes pēcpusdiena, sveču izstāde, Valentīndienas pasākums, galda tikšanās ar Daini Īvānu, Meteņdiena (Aizvīķu parka teritorijā).
spēļes turnīrs, 8. marta pasākums, tematiskā pēcpusdiena- " Pavasaris
nāk!" tematiskā pēcpusdiena "Pūpolu svētdiena, solis līdz Lieldienām",
Jubilāru godināšana. Pareizticīgo un katoļu dievkalpojuma
apmeklējumi.
II ceturksnis
"Aprill, aprill"- tematiskā pēcpusdiena, "Zaļā ceturtdiena", Lieldienu
"Palīdzi sev pats" tikšanās ar zāļu tēju audzētāju- Priekules sociālā atbalsta
jampadracis "Ripo oliņ", sakopšanas talka "Talkosim kopā", gaviļnieku centrs, Rīgas zelta koris un instrumentālas grupas svētku koncerts- Priekules
godināšana, mātes diena, vasaras svētki, tēju talka, koncerts "Duets
kultūras nams, Paraolimpiskās sporta spēles
Sandra", Līgo svētki, sporta sacensības.
III ceturksnis
Pareizticīgo un katoļu dievkalpojumi, Sporta sacensības – stafetes
Pārgājiens uz zaļo klasi, ekskursija uz Klaipēdas delfināriju, kapu svētki
skrējiens, tematiskā pēcpusdiena-zāļu tējas, ikmēneš gaviļnieku
– Aizvīķu kapos, Sporta spēles "Klejojošais kauss 2015, Ziedkalnē",
sveikšana, Pareizticīgo mācītāja dievkalpojums, Luterāņu mācītāja
"Ikaru" svētki – Priekules pilsētā, Pārgājiens uz "Jāņkalnu", ekskursija uz
dievkalpojums, Tematiskā pēcpusdiena - Sēņu diena, Katoļu mācītāja
jūru, Dzejas dienas pasākums – Gramzdas kultūras namā, Ekskursija uz
dievkalpojums,
Kalētu priedienu–dabas parks, Mikeļdienas, izstāde Kalētu tautas namā,
Ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu.
IV ceturksnis
Starptautiskā veco ļaužu diena, pareizticīgo dievkalpojums, jubilāru
Ekskursija uz Kalētu priedienu–dabas parks, Mākslinieces L. Junkeres
godināšanas, tematiskā pēcpusdiena – Mārtiņi,
darbu izstādes apmeklējums Kalētos, Keramikas darbnīcas apmeklējums,
Deju vakari, Pateicības dienas, svecīšu vakars Aizvīķu kapsētā,
Lāčplēšu dienas lāpu gājiens, Gramzdas kultūras namā – LR
Ziemassvētki filiālē, luterāņu Ziemassvētku dievkalpojums, katoļu
proklamēšanas 97. gadadienas pasākums, Priekules kultūras namā –
draudzes dievkalpojums, Ansamblis "Zilais lakatiņš", Biedrības " No
koncerts "Baltie Lāči", Priekules kultūras namā-koru koncerts – Skani
sirds uz sirdi" koncerts, Vecā gada aizvadīšana.
dziesma Latvijai!, Kalētu tautas namā – Dubeņu amatieru teātra izrāde,
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Ekskursija uz Nacionālo bibliotēku Rīgā, Pasākums Liepājas olimpiskajā
centrā "Ziemassvētku brīnumu gaidot.", Senioru vakars Gramzdas
kultūras namā,
Papildus finansējuma apgūšana
2015. gadā piešķirts papildus finansējums 16844 euro veselības punkta izveidei filiālē ''Veģi'' un analīžu veikšanai klientiem 4,27 euro
katram klientam. Par analīžu veikšanu katrai filiālei ir noslēgts līgums ar ārstniecības iestādēm un klienti regulāri nodos nepieciešamās analīzes,
lai sekmīgi apgūtu piešķirto finansējumu.
Veselības punkta izveide filiālē „Veģi” notika 3. -4. ceturksnī, sākotnēji tika veikti telpu remontdarbi 7963 euro apmērā, pēc tam iegādāts
ārstniecības kabinetam nepieciešamais aprīkojums (gultas, skapji, krēsli, nestuves, statīvi, datortehnika u.c. medicīniskie instrumenti) 8881 euro
apmērā. Ārstniecības kabinetam jūlija un augusta mēnesī tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums , saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu.
Papildus piešķirtais finansējums veselības punkta izveidei ir apgūts sekmīgi, atbilstoši plānotam. 2015. gada 10. decembrī tika svinīgi atklāts un
tālāk darbam nodots izveidotais ārstniecības kabinets filiālē “Veģi”.
2015. gada novembrī tika piešķirts papildus finansējums kapitāliem izdevumiem EKK5000-56500 euro. Tika uzstādīts apkures katls filiālē
“Veģi” 17545 euro apmērā, lai nodrošinātu apkuri un karstā ūdens padevi, jo esošais katls bija nolietojies, nepieciešami bija patstāvīgi veikt
lielus remontdarbus. Filiālē “Iļģi” tika uzstādīts žogs 42191.43 euro apmērā teritorijas norobežošanai, klientu drošības nodrošināšanai. Faktiskie
izdevumi bija lielāki nekā sākotnēji plānots, tie tika segti no esošiem budžeta līdzekļiem.

·
·

·
-

VSAC "Kurzeme" 2015. gada 12 mēnešos plānotie resursi izdevumu veikšanai 6454180 euro, izdevumi apgūti par 6329632euro.
Pārskata periodā ir ieņēmumu neizpilde 124548 euro ( sākotnēji bija plānoti lielāki ieņēmumi saistībā ar klientu pensiju ieņēmumiem, bet
faktiski tie bija mazāki, mazāki ieņēmumi no plānotiem maksas pakalpojumiem par sociālo aprūpi filiālē “Liepāja”). Plānotie izdevumi
ņemot vērā faktisko ieņēmumu izpildi ir apgūti pilnībā.

Informācija par finanšu vadības uzlabošanas pasākumu veikšanu:
stingrāk kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu;
veikt izmaiņas finansēšanas plānos atbilstoši vajadzībām;
pārskata periodā tika saskaņots un apstiprināts iekšējais normatīvais akts par ziedojumu pieņemšanu un administrēšanu atbilstoši
normatīviem aktiem un Labklājības ministrijas norādījumiem;
- pārskata periodā notika sekmīgs darbs pie uzstādītā papildus bloka „Ražošana” grāmatvedības uzskaites programmā Horizon , kas
nodrošinās vienotu ēdināšanas pakalpojumu kalkulāciju un uzskaiti VSAC filiālēs, tika veidotas apmācības atbildīgiem darbiniekiem un
darbs sekmīgi virzās uz priekšu;
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- pārskata periodā tika veikti grozījumi iekšējās kārtības noteikumos, kas nosaka darba samaksas noteikšanas , uzskaites un aprēķināšanas
kārtību, inventarizācijas veikšanas kārtību ,iepirkumu un saimniecisko līgumu noslēgšanas , uzskaites un kontroles kārtību.

Direktors ____________________

Visvaldis Gūtmanis
(vārds, uzvārds)
Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāja __________________________A.Done
(paraksts)
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