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Labklājības ministrijas VSAC ''Kurzeme''
(ministrija, cita centrālā valsts iestāde)

Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā
budžeta) izpildi 2016. gadā
Finansiālo rādītāju kopsavilkums 2016. gada 12 mēnešos:
Valsts pamatfunkciju īstenošana apakšprogramma 05.03.00.

Finansiālie rādītāji
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1. Izdevumu izpilde 2016. 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 2016. gada 12 mēnešos ir 6 253 076.40 euro,
salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu izdevumi samazinājušies par 76 556 euro vai 1.21%, tajā skaitā atlīdzības izdevumi par 48
377 euro, preču un pakalpojumu izdevumi palielinājušies par 22 055 euro, bet kapitālie izdevumi samazinājušies par 49 051 euro.
Izdevumu pieaugumu galvenie ietekmējošie faktori:
· Izdevumi precēm un pakalpojumiem palielinājušies par 22 055 euro vai 1.5%, kas saistīts ar ūdens, kanalizācijas un atkritumu tarifa
celšanos un cenas pieaugumu pārtikai.
Izdevumu samazinājuma galvenie ietekmējošie faktori:
· atlīdzības izdevumi samazinājušies ir par 48 377 euro vai 1.06%, ietekmēja papildus finansējuma piešķiršana 2015. gada beigās.
· Kapitālie izdevumi salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu samazinājušies par 49 051 euro vai 30.8%, jo 2015. gada beigās
tika piešķirta papildus nauda pasākumu veikšanai. Visas iegādes kapitāliem izdevumiem notika saskaņā ar iepirkumu un
finansēšanas plāniem, finansējums pilnībā apgūts.
·
·
·

Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 738 klientiem (plāns ar 01.01.2016 ir 772, ar 01.04.2016. klientu skaits filiālei
‘’Gudenieki’’ samazināts par 2 klientiem, plāns ir 770 klienti, ar 01.07.2016. plāns ir 762 klienti, ar 01.10.2016. plāns ir 761 klients)
6 filiālēs.
Nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija 2 maksas klientiem (plāns 3).
Izdevumu izpilde pārskata periodā ir 6 253 076 euro, tas ir 98.75% no plāna, pārskata perioda plāns 6 332 445 euro. Pārskata
periodā ir pašu ieņēmumu neizpilde 76 247 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), transfertu
maksājumu neizpilde ir 3122 euro, jo samazinājies pašvaldības maksas klientu skaits.

Pārskata periodā veiktās aktivitātes:
· Remontdarbi
Filiāle ‘’Iļģi’’ - veikti virtuves katla, ventilācijas sistēmu, veļas mašīnas un apkures sistēmas remonti, veikts balkona un nobrauktuves
remonts,
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filiālē ‘’Veģi’’ veikts trauku mazgājamās mašīnas remonts,
filiālē ‘’Liepāja’’ veikti karsta ūdens sistēmas remontdarbi, ārējā apgaismojuma atjaunošanas darbi.
filiāle ‘’Aizvīķi’’ iegādātas un uzstādītas metāla durvis,
filiālē ‘’Dundaga’’ pabeigts sieviešu korpusa un kāpņu telpas kosmētiskais remonts.
· Kapitālie izdevumi
Administrācijai un filiālēm iegādāta datortehnika atbilstoši iepirkuma plānam, jo daļēji esošā datortehnika ir nolietojusies un nespēj
pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas un nodrošināt pilnvērtīgu darba kvalitāti.
Filiālei ‘’Iļģi’’ tika iegādāts raideris Husquarna, kas paredzēts teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbiem, gaisa attīrītājs un
profesionālā cepeškrāsns virtuvei, tika veikti teritorijas bruģēšanas darbi. Gada beigās iegādāti arī dīvāni klientu ērtībai un dzīves
apstākļu uzlabošanai.
Filiālei ’’Aizvīķi’’ iegādāts ķēdes motorzāģis Husquarna malkas zāģēšanai, veļas žāvētājs, ledusskapis, sūkņi, 2 funkcionālās gultas.
Filiālei ‘’Dundaga’’ nopirkta jauna veļas mazgājamā mašīna Indesit, elektroniskie svari un elektriskā cepeškrāsns, uzsākta filiāles
rekonstrukcijas darbu 1. kārta.
Filiālei ‘’Veģi’’ iegādāts kompresors un sūknis, veļas žāvētājs, kā arī sakņu smalcinātājs, 2 funkcionālās gultas.
Filiāle ‘’Liepāja’’ nodrošināta ar jauno faksa aparātu, elektroniskiem svariem, jauno elektrisko plīti un ledusskapi.

VSAC ‘’Kurzeme’’ aktivitātes, pasākumi
Filiāle ‘’Iļģi’’
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

Sniega diena; Lieģu novada teātris ''Kumeliņi, kumeliņi''; Sveču
izstāde; tematiskā pēcpusdiena ''Eiro- mana nauda''; Raimonda Paula
mūzikas maratons; Valentīna diena; Popiela Kurzemē 2016!; Latvijas
Leļļu teātru Klubs ''Sapnis par karali''; Liepājas Karostas senioru
dienas centrs ''Pīlādzītis''; Sieviešu diena; ''Meteņi''; literārā
pēcpusdiena ''Brāļi Grimmas - 260''; rokdarbu izstāde – pārdošana;
''Lieldienas'';

Liepājas pilsētas dažādu objektu aplūkošana; Liepājā izstāde ''Manis
paša radīts''; Grobiņas bibliotēkā izstāde ''Sveces gaisma''; foto
izstāde ''Subjektīvā Liepāja'' apmeklējums Liepājas muzejā;
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II ceturksnis
''Joku diena''; tematiskās pēcpusdienas: ''Esi vesels, esi skaists''; Liepājas koncertzālē ''Lielais Dzintars'' laikmetīgās mākslas izstāde
''Latvijas putni''; ''Pavasaris''; pasākums ''Latvijas neatkarības ''Meklējumi''; dievkalpojuma apmeklējums Liepājas Sv. Nikolaja
atjaunošanas diena''; informatīvs pasākums ''Eiropas diena''; pareizticīgo katedrālē; Gaviezes senlietu krātuve; koncerts senioru
''Vasarsvētki''; literārā pēcpusdiena ''Bille''; ''Maizes diena''; ''Genocīdu dienas centrā; Liepājas kultūras objektu apskate; VSAC ''Kurzeme''
upuru piemiņas diena''; ''Līgo dienas ielīgošana''; ''Līgo diena'';
filiālē ''Liepāja'' sadraudzības spēle novusā; Liepājas Okupācijas muzeja
izstādes apmeklējums; novadu grāmatu svētki Vērgalē; Liepājas
jūrmalas apmeklējums; izstādes apmeklējums ''Īrisu ziedi'';
III ceturksnis
Sporta diena; zīmēšanas plenērs; sadarbībā ar filiāli ''Liepāja'' –slapjās Liepājas jūrmalas apmeklējums; Liepājas LBN liliju ziedu izstāde;
sporta spēles; zaļumballe –''Lakatiņu parāde''; Bērtuļdienas ekskursija pa Liepāju; ekskursija uz Piena muižu, keramikas darbnīcu;
pēcpusdiena; Zinību diena; dzejas diena–Guntars Račs; pārgājiens Liepājas muzeja apmeklējums –''Lasām, rakstām, rēķinām'', ''Līvi''Pretim zelta rudenim''; Dārza svētki; Starptautiskā Miera diena; rokgrupa'';
koncerts ''Duets Sandra''; Popiela;
IV ceturksnis
Senioru diena; tematiskā pēcpusdiena ''Ābolballe''; galda spēles; ražas izbraukums uz Ziemupi; izstāde Liepājā ''Mani ziedi Latvijai''; ''Svētku
izstāde; Helovīni; Latvijas Republikas proklamēšanas diena; Jautrās egle'' Liepājā; piedalījās koncertā ''Ziemassvētku brīnumu gaidot'' LOC
anekdotes; Mārtiņdiena; Lāčplēša diena; izstāde ''No pūtu lādes''- Rožu zālē;
darbinieku un klientu rokdarbi; zinātnes diena ''Gaisma''; Liepājas
mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas bērnu mūzikas skola ar
koncertu; Ziemassvētku ieskandināšana; Ziemassvētku rīts nodaļās;
Jaunā gada balle;
Filiāle “Iļģi” Pusceļa māja
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
Valentīndienai veltīts pasākums, R.Paula dzimšanas dienai veltīts
muzikāls pasākums, Starptautiskai sieviešu dienai veltīts pasākums -

Pasākumi ārpus filiāles
Liepājas teātra izrādes “Sniegbaltīte un 7 rūķīši” apmeklējums,
sadraudzības pasākums Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta
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“Ak, sievietes, sievietes”, Lieldienu pasākums, Joku diena – atraktīvs
pasākums, dalība filiāles rīkotajos pasākumos.

Dienas centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, rokdarbu
izstādes “Manis paša radīts…” apmeklējums Liepājas latviešu
biedrības namā, izstādes “Saule, jūra, dzintars” apmeklējums
bibliotēkā “Libriss”.
II ceturksnis
Pavasara talka, talkas noslēguma pasākums, Jurģu dienas pasākums, Talka Grobiņas novada pašvaldībā - sadraudzības pasākums, Liepājas
intelektuālo spēļu pēcpusdiena, anekdošu pēcpusdiena, literārā vēstures muzeja apmeklējums, tematiska nodarbība Grobiņas novada
pēcpusdiena veltīta I.Ziedonim, drošība vasarā – informatīvs pasākums, Bibliobusā, Minifutbola turnīrs Seni Cup 2016 Staicelē, 1 klienta
Ģimenes diena, Mātes diena, Jāņu ielīgošana, sporta spēles, dalība SAC dalība Kandavas lauksaimniecības tehnikuma mācību praksē Vācijā,
rīkotajos pasākumos.
izlaidums Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā
struktūrvienībā.
III ceturksnis
Zinību dienas pasākums, ballīte par godu 1. septembrim - dziesmas, Ekskursija uz Tērvetes dabas parku, kino “Balle” apmeklējums, Grupu
dejas, dzeja - (klientu organizēts pasākums), ražas ballīte, preventīvais dzīvokļu apmeklējums – klientu iepazīstināšana ar pakalpojumu,
pasākums – drošība uz ceļa, dalība SAC rīkotajos pasākumos.
starptautiskā darba gadatirgus “Darbs un karjera 2016” apmeklējums,
Valsts policijas satiksmes noteikumu klases apmeklējums VPKRP
Liepājā.
IV ceturksnis
Literāra pēcpusdiena “A.Čaks – Mūžības skartais”, 18. novembrim FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēles apmeklējums
veltīts tematisks pasākums “Mana Latvija”, Ziemassvētku ieskaņas Skonto stadionā, pārgājiens pa Liepājas piejūras parku “Pretīm
pasākums “Brīnumu gaidot”, Jaunā gada ieskaņas pasākums filiālē - zelta rudenim”, Amatnieku mājas radošo darbnīcu
skečs “Burvju vārdiņš”, pasākums Pusceļa mājā “Veco gadu pavadot, apmeklējums Liepājā, kinofilmas “Melānijas hronika”
Jauno gadu sagaidot”, Dalība SAC “Iļģi” rīkotajos pasākumos.
apmeklējums KINO BALLE Liepājā, kordiriģentes O.Baulzdes
jubilejas koncerta apmeklējums Liepājas Latviešu biedrības
namā, Valsts policijas satiksmes noteikumu mācību klases
apmeklējums, Lāčplēša dienas koncerta apmeklējums J.Čakstes
laukumā Liepājā, sadraudzības pasākums Liepājas dienas centā,
zīmējumu izstādes “Mani ziedi Latvijai” apmeklējums LOC,
Ziemassvētku ieskaņas pasākuma apmeklējums Rožu laukumā,
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Liepājā.
Filiāle ‘’Dundaga’’
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

Tematiska pēcpusdiena "Zvaigznes diena", "Gribu visu zināt",
Popiela filiālē "Iļģi", Boccia Kuldīgā, Zaķa stafete Kurzemē, tikšanās
"Cilvēks.Personība", "Barikādēm-25- atceres diena", Bībeles
ar dabas draugu Ingmāru Līdaku Kolkā, Talsu invalīdu biedrības
nodarbība-2x mēnesī( vada Ventspils kristieši), Horoskopu balleziemas sporta diena Pastende
"Manu mazu mērkaķīti", "Oda mīlestībai", sacensības novusā,
galdiņspēlēs, Balle-"Ak sievietes, sievietes", pasākums-"Priecīgas
Lieldienas", jubilāru godināšana-1x mēnesī, paldies darba rūķiem-1x
mēnesī.
II ceturksnis
Sacensības novusā, galdiņspēlēs, joku pēcpusdiena, tematiska
Karikatūrista G. Šļūkas izstāde Dundagas bibliotēkā, Izstādes
pēcpusdiena ‘Gribu visu zināt”, radošā pēcpusdiena „Nāc piešuj pogu”, „Līvzeme 2015”- Dundagas pilī, VUGD apmeklējums Dundaga,
tematiska pēcpusdiena „Viss par putniem”, Lielā pavasara talka, Rīgas
paralimpiskā sporta diena Ķeizarmežā, Starptautiskais mini futbola
leļļu teātris „Sapnis par karali”, tematiska pēcpusdiena “Gribu visu
turnīrs Seni cup cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Staicele, Klaunu
zināt-4. Maijs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena”,
muzeja apmeklējums Talsos, ceļojošā Dabas muzeja izstāde
Mātes dienai veltīta videopēcpusdiena, tematiska pēcpusdiena Latvijas
„Brīnumi ziedos”- Dundagas bibliotēka, Dundagas luterāņu baznīcas
sporta izcilības 2015, „Kad gadam es pāri skatos”- pašdarbības 250 gadu jubilejas svinības, Dievkalpojums Dundagas baznīcā
atskaites koncerts, tematiska pēcpusdiena „Vasarsvētki”, mākslas
plenērs, sporta diena, tematiska pēcpusdiena „Izcilas personības-Uldis
Dumpis”, Ielīgosim Jāņus-Vasaras saulgrieži, gaviļnieku godināšana1x mēnesī, balle 1x mēnesī.
III ceturksnis
Tematiska pēcpusdiena „Annas diena”, „Atvērtā sporta diena” kopā ar Klaunu muzeja apmeklējums Talsos, „Klejojošais kauss” VSAC
darbiniekiem, klientu piederīgajiem; Zinību diena, „Rudens rūķa
Zemgale filiālē „Ķīši”, Invalīdu sporta un atpūtas diena Spārē,
trakulības „ sporta diena kopā ar „Veģiem” un „Gudeniekiem”; Radošā Ekskursija uz Rīgas ZOO, Mākslas plenērs „Ceļojošā cepure”
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darbnīca, mākslas plenērs ‘Krāsainais rudens’, tematiska pēcpusdiena
Baldonē
„Ojārs Grīnbergs”, jubilāru godināšana-1x mēnesī, paldies darba
rūķiem-1x mēnesī.
IV ceturksnis
Starptautiskā Veco ļaužu diena- „Rudens Roze”, galda/ galdiņspēļu Rudens talka, Ekskursija uz Latvijas ceļu muzeju Šlokenbekā,
sacensības, Bībeles nodarbība, tematiska pēcpusdiena „Personības’, praktiskas apmācības-iepirkumu veikšanā( veikala apmeklējums),
„Latvijai-98” „Gribu visu zināt”,, muzikāla spēle ”Atmini tautas Lāčplēša dienas lāpu gājiens Dundagā, Ekskursija-Ventspils Livonijas
dziesmu”, radoša darbnīca „Apglezno stikla trauku”, Mārtiņdienas ordeņa pils.
pasākums, Lācplēša diena,’’ LR proklamēšanas dienai veltīts
izglītojošs pasākums ”Es mīlu tevi Latvija- mana Dundaga”, radošā
darbnīca ”Advente”, ”Eglītes mirdzumā”, ‘’Ziema’’, tematiska
pēcpusdiena- spēle ”Uzmini dziesmu”, VA „Sendienas” ziemas
koncerts, Dundagas bērnu mākslas un mūzikas skolas deju grupas
„Sensus” koncerts, ziemas saulgrieži- bluķa velšana, Dundagas
vidusskolas bērnu koncerts, tējas pēcpusdiena ‘Piparkūkas’, eglītes
iedegšana, vecgada eglīte, 2016. Gada pasākumu apkopojums/ apskats.
Filiāle ‘’ Aizvīķi ’’
I ceturksnis
Pasākumi filiālē

Pasākumi ārpus filiāles

Pareizticīgo dievkalpojums, „Dejas”, Godināsim janvāra jubilārus, Priekules pilsētas svētki (Priekules pilsēta), Prieks mājo mūzikā
Valentīndienas pasākums, „Pūpolsvētdiena”, Senioru pēcpusdiena „Ai (Priekules k/n), Rokdarbi „Re ko protam” (Kalēti, konferenču zāle),
bagātas Lieldieniņas”, Lieldienas, Katoļu mācītājs.
Teātris „Ak tu mīļais Augustiņ” (Bunka k/n), „Ģirta Brumsona”
personāla izstāde (Priekules k/n), Sveču liešana (Gramzdas k/n).
II ceturksnis
Koncerts “Duets Sandra”, lielā talka (filiāles apkārtnes un Aizvīķu
parka sakopšana), ikmēneša gaviļnieku sumināšana, Mātes dienas
pasākums, tematiskā pēcpusdiena “Vasarsvētkus gaidot!”, "Sēj un
audzē pats", koncerts “Zilais lakatiņš”, Priekules novada pašvaldības un

“Satiec savu meistaru” keramikas, aušanas un ādas apstrādes
nodarbības (Priekulē), koncerts “Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti
laiku vedu…” (Bunkā), “Svētku koncerts” (Priekules evaņģēliski
luteriskā baznīcā), koncerts “Ak pavasar, ak pavasar”- māsas
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folkloras kopas "Traistēni" Līgo svētku ielīgošana un Jāņu sumināšana, Legzdiņas (Priekulē), Maijas Dragūnes darbu izstāde (Kalētos),
pasākums „Līgo svētki”, dažādu konfesiju dievkalpojumi (Pareizticīgo, koncertprogramma "Satikšanās" (Vaiņodē), Edītes Zvagules
Katoļu un Baptistu).
personālizstāde (Priekulē), Aigas Jaunzemes un Livijas Ozolas darbu
izstāde (Vaiņodē), Monikas Kaņevskas darbu izstāde (Krotē), koncerts
“Ķiņķēziņi” (Priekulē), ekskursija uz Liepājas piejūras parku, Ceriņu
dārzu (Dobelē) un „Jura Staļli” (Grobiņā), Seni Cup mini futbola
turnīrs (Staicelē), Izabellas Astrauskas diegu grafikas darbi – izšuvumi
uz kartona (Bunkas bibliotēkā), „Tek upīte līkumodama” -saglabāto
amatu un folkloras svētki (Mosēdē, Lietuva), “Navidanska” botāniskā
parka apmeklējums (Gesali, Lietuva).
III ceturksnis
Kristīnes Milleres kvīlinga tehnikā darinātu darbu izstāde (Priekule),
Tematiskā pēcpusdiena „Kas kait sēņu māmiņai”;
ekskursija-Tērvetes parks, laivu brauciens iesācējiem pa Vārtājas upi,
Pārgājiens uz „Elku” kalnu;
„Ikara svētki” (Priekule), Ingas Jurjānes darbu izstāde „ Raibās
Sumināsim gaviļniekus;
atmiņas” (Kalēti), Makšķerēšana (Prūšu ūdenskrātuve), Dzejas dienas
Dzejas dienas pasākums;
pasākums „ Ar radošu pieeju visiem” (Kalēti), Raimonda Līcīša darba
Dažādu konfesiju dievkalpojumi (Pareizticīgo, Katoļu un Baptistu).
izstāde (Kalēti); „Miķelītis bagāts vīrs”- rudens ražas izstāde (Kalēti).
IV ceturksnis
Ekskursija klientiem ratiņkrēslos- Kuldīga,Nacionālo bruņoto spēku
Pasākums ‘’Paldies darba bitēm!’’; spēle „Uzmini melodiju!”, „Mēmais
bigbenda koncerts- Liepāja, Mārtiņtirgus- Kalēti, mūzikas koledžas
šovs”; ražas svētki, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts
bigbends- Vaiņode, Ēriks Balodis ar Riko lellēm – leļļu teātra izrādepasākums, Svecīšu vakars, Kalētu pirmsskolas izglītības iestādes
Kalēti, pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām- Bunka, “Labo
priekšnesums, “Labo darbu nedēļa”, “Piparkūku Ziemassvētki”;
darbu nedēļa”- Kalēti, teātra izrāde “Īkstīte”- Priekule, pasākums
Ziemassvētku ieskaņas pasākums, Vecgada vakars.
“Ziemassvētku brīnumu gaidot”- Liepāja.
Filiāle "Gudenieki"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
Jaunā gada balle; pēcpusdiena, kas veltīta zvaigžņu dienai, pareizticīgo
ziemassvētkiem, tematiskās pēcpusdienas – "Barikāžu aizstāvju atceres

Pasākumi ārpus filiāles
Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas
katoļu baznīcā, ciemošanās pensionāru apvienībā "Rumbiņa",
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diena", "Sveču diena", "Pelnu diena", 8. marta balle, Valentīna dienas Kuldīgā; Popiela VSAC "Kurzeme" filiālē "Iļģi", klientu darbu
pasākums, jubilāru godināšana un balle, lieldienas pasākums izstāde(rokdarbi, J. Medņa zīmētās gleznas un apsveikuma kartītes)
"Lieldienas prieka meklējumos...", Lieldienu pasākums, leļļu teātra Gudenieku kultūras namā, ansambļa "Suitu vīri" koncerts Gudenieku
izrāde "Sapnis par karali", Ventspils 5 vidusskolas skolēnu koncerts.
kultūras namā.
II ceturksnis
Rotaļu un danču pēcpusdiena, jautrības pēcpusdiena, tematiskā Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas
pēcpusdiena – "Putni", "Neatkarības deklarācijas pasludināšanas katoļu baznīcā, pasākums "Pavasari sveicot..." Gudenieku pagasta
diena", "Starptautiskā bērnu aizsardzības diena"; dievkalpojums kultūras namā, lielā pavasara talka "Par zaļāku Latviju" Gudenieku
pagastā, popiela VSAC "Kurzeme" filiālē "Veģi", ciemošanās
(evanģēliste A. Staško). Pēcpusdiena, kas veltīta Vasarsvētku dienai.
pensionāru apvienībā "Rumbiņa", Kuldīgā; pasākums "Vasaras
Jubilāru godināšana un balle. Gatavošanās Līgo svētkiem, Līgosvētki.
noskaņās..." pensionāru apvienībā "Rumbiņa", Kuldīgā; vasarsvētku

Pasākumi filiālē

koncerts Gudenieku kultūras namā, pārgājiens.
III ceturksnis
Pasākumi ārpus filiāles

Pasaku pēcpusdiena, atjautības pēcpusdiena, danču pēcpusdiena,
tematiskās pēcpusdienas – "Vasara – lauku sētā", "Vasaras olimpiskās
spēles Rio 2016", "Tēva diena" un "Dzejas diena".,
dievkalpojums(evanģēliste A. Staško), ražas svētki, Jubilāru
godināšana un balle, pasākums – balle "Vasarai aizejot"; pasākums,
kas veltīts Miķeļdienai.

Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas
katoļu baznīcā, foto izstāde "Gudenieku suiti", S. Teteres rokdarbu
izstādes apmeklējums, ciemošanās pensionāru apvienībā "Rumbiņa",
Kuldīgā; pārgājiens iepretim vasarai, ekskursija uz Kabili pa Līvu taku,
ekskursija uz murkšķu audzētavu Alsungā, piedalīšanas sporta
aktivitātēs "Rudens rūķa trakulības" VSAC "Kurzeme" filiālē
"Dundaga", sporta aktivitātes "Ļaujies jautrai atpūtai" Gudenieku
pagasta sporta laukumā (klienti, darbinieki un pagasta darbinieki un
iedzīvotāji).

IV ceturksnis
Pasaku pēcpusdiena – pasakas par dzīvniekiem, danču pēcpusdiena, Dievkalpojuma apmeklējumi Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja Romas
tematiskā pēcpusdiena –"Lāčplēša diena", dievkalpojums(evanģēliste katoļu baznīcā, pārgājiens iepretim rudenim, koncerts par godu
A. Staško), jubilāru godināšana un balle; pasākums, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai Gudenieku kultūras namā, leļļu teātra izrāde
Mārtiņdienai, svinīgs pasākums - koncerts, atzinības rakstu "Pīlēna piedzīvojumi" Gudenieku kultūras namā, teātra izrāde
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pasniegšana klientiem par labajiem darbiņiem, pasākums 18. "Jaunsaimnieka līgava" Gudenieku kultūras namā, ekskursija Kuldīgā
novembrim(TV parādes skatīšanās, koncerts, dievkalpojums), Lažas "Izrotātā, izgaismotā Ziemassvētku noskaņās".
spec. internātskolas audzēkņu koncerts, ziemassvētku egles rotāšana,
ziemassvētku pasākums" Gaidām Ziemassvētku vecīti", ziemassvētki,
vecā gada pavadīšana – masku balle.
Filiāle "Veģi"
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
Pasākumi ārpus filiāles
Diskotēka “Zvaigznītes deja”, Latviešu rotaļu pēcpusdiena, barikāžu Veikalu, kafejnīcu apmeklējumi, “Pop ielas” pasākums Liepājā, ekskursija
atceres dienai veltīts pasākums ar sveču iedegšanu, sveču dienas uz “Medus” muzeju. Starptautiskai “Sieviešu dienai” veltīts koncerts
pasākums, “Mīļuma dienas” ieskandināšanas koncerts, diskotēka Valdgales skolā. Teātra izrādes “Īkstīte” apmeklējums Sabilē.
“Kukaiņi, ragaiņi danco”, diskotēka “Ar vizbulītēm”, Lieldienām
veltīts pasākums, jubilāru godināšanai veltīts koncerts.
II ceturksnis
“Joku diena”, koncerts, joki, anekdotes! “Valša pēcpusdiena”, dejosim Pārgājiens ”Pretī vasarai”. Veikalu, kafejnīcu apmeklējums. Ekskursija uz
valsi! Mācītāji no Somijas. “Lielā Talka”, sakopsim savu zemīti! Tukumu.
Jubilāru godināšana koncerts,” Zvirbuļi salido”! Māmiņu dienai veltīts
pasākums, ģimenes dienas pasākums, teātris ”Brēmenes muzikanti”,
Bērnu aizsardzības diena ”Sporta spēles”, Okupācijas dienai veltīts
koncerts, ielīgosim Jāņus “Lustīga dzīvošana” Rūdolfa Plēpja koncerts.
III ceturksnis
Laiviņu, peldināšanas pasākums “Laiviņ, brauc jūriņā”.
Ekskursija uz Brīvdabas muzeju, izbrauciens uz jūru, pārgājiens “Pa
Diskotēka ” Dejā griežas mārītes un spārītes”, jubilāru godināšanas pēdām…”, ekskursijā uz Ventspili. Ekskursija uz Kabili ”Dabas takas”.
pasākums. Sporta spēļu diena. Diskotēka zaļumos, Zinību dienai veltīts Ekskursija uz Rīgu, ekskursija uz Zooloģisko dārzu. Ekskursija uz Kalveni.
koncerts ” Krāsaino lapu virpulī griezies”, tēvu dienai veltīts pasākums Drošības pasākumu ievērošana esot pasažierim transportā, atrodoties uz
– vēlējumu zīmēšana uz asfalta, Burinieku parāde – izveidoto kuģu ielas, šķērsojot ceļu.
parāde, POP iela “ Māsiņas krāsiņas”.
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IV ceturksnis
Diskotēka ” Kastaņi un Zīles”. Koncerts ”Aizlido dzērves”, “Nāk Ekskursija uz Ventspils akvaparku. Ekskursija uz Liepāju.
Rudens apgleznot Latviju” (kolāžas veidošana no dabas materiāliem), Veikalu, kafejnīcu apmeklējumi
pankūku balle (pankūku cepšana, ēšana), Latvijas Neatkarības dienai
veltīts koncerts, pasākums (svecīšu dedzināšana), Mārtiņdienas
pasākums "Gaiļu cīņas", uzvedums "Ziemassvētku pasaka", Vecgada
karnevāls, balle, diskotēka, jubilāru sveikšana, koncerts, balle.
Filiāle ‘’Liepāja”
I ceturksnis
Pasākumi filiālē
“Zvaigžņu diena” bērnu koncerts, sadraudzības pasākums kopā ar
jauniešiem no „Go Beyond Liepāja”, novusa turnīrs – klientu un
darbinieku finālspēle, diskotēka Jauniešu nodaļai, jaunieši no „Go
beyond Liepāja” kopā ar 7. vidusskolas skolniekiem rīkoja
sadraudzības pasākumu filiāles klientiem, Liepājai 391. dzimšanas
diena, novusa ziemas turnīrā uzvarētāju apbalvošana, Lieldienas
pasākums.

Pasākumi ārpus filiāles
Klientu iesvētības Liepājas Lutera draudzē, Liepājas olimpiskais sporta
centrā, Eiropas čempionāta-basketbola spēles vērošana, “Popiela”
filiālē „Iļģi” apmeklējums, Kino “Balles” apmeklējums-multfilma
“Labais dinozaurs”, izbraukums uz Beberliņu mežu, Liepājas
olimpiskais sporta centrā florbola sacensību vērošana, Skvoša
nodarbības klientiem “Hidrolat” sporta kompleks,; Liepājas teātra
„Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” apmeklējums, labdarības koncerta
apmeklējums (Liepājas 1.gimnāzijā), Liepājas Rotary kluba un Emīla

Melngaiļa Liepājas mūzikas skolas koncerta apmeklējums, Ekskursija
uz Sabili, Liepājas leļļu teātra apmeklējums.
II ceturksnis
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Svētbrīdis. Liepājas speciālās internātpamatskolas teātris “Dots Izrāde bērniem “3 Ruksīši” Liepājas Latviešu biedrības namā. Kinoteātra
devējam atdodas”. Jaunieši no „Go Beyond Liepāja” kopā ar “Balle” apmeklējuma – multfilma “Kung Fu Panda” . Liepājas
5.vidusskolas skolniekiem rīkoja sadraudzības pasākumu filiāles olimpiskais centrs – Sporta pasākuma apmeklējums - basketbola spēle.
klientiem. Sadraudzības Novusa spēle ar VSAC “Kurzeme” filiāles Talka Baltijas jūras krastā – Jūrmalciema. Skvoša nodarbības
“Iļģi” klientiem. Pasākumu „Starptautiskas dēju dienas svinēšana”. “Hidrolat” sporta kompleksā. Ekskursija – koncertzāle “Lielais
Filiāles pagalma labiekārtošana: klienti krāsoja šūpoles, koka soliņus. Dzintars”. Izbraukums uz Bernātu dabas parku – sporta aktivitātes.
PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” pašpārvaldes jaunieši rīkoja Ekskursija uz Liepājas Ugunsdzēsēju depo. Ekskursija uz Amatnieku
dažādās aktivitātes filiāles pagalmā. Kristības. Pasākums “Atrakcijas māju Liepājā. Ekskursija līdz Liepājas ezeram. Ekskursija uz Liepājas
un Diskotēka skolu beidzot” filiāles pagalmā. “Bērnu aizsardzības muzeju. Izbraukums uz “Dzintara taku” un pikniks. Koncerts “Lai
dienai veltīts koncerts” – Liepājas mūzikas skolas skolnieki iepriecinās skan” Liepājas teātrī. Pie Gulbju dīķa pasākums "Eiropas diena".
filiāles klientus ar skaisto mūziku. Kapsēdes pamatskolas skolnieku Ekskursija uz Rīgas zoodārzu. Ekskursija uz kinopilsētiņu “Cinevilla”.
teātris: “Džungļu grāmata”. Radošas darbnīcas svinīga atklāšana un
Līgo svētki filiāles pagalmā.
III ceturksnis
Sporta aktivitāšu dienas uzvarētāju apbalvošana un pasākuma Skeitborda nodarbības Piejūras Skeitparkā un Skeitborda projekta
„Klejojošais kauss - 2016” video, pasākums “Esi drošs uz ielas”, noslēgums, sporta pasākums VSAC "Zemgale" filiālē „Ķīši”
pasākums “Atvadas no vasaras”, “Zinību Diena” pasākums filiālē, “Ražas „Klejojošais kauss - 2016”, ekskursija uz Snēpeles briežu audzētavu un
svētki”.
Kuldīgu, “Slapjas sporta spēles” filiālē “Iļģi”, ekskursija uz Piena
muižu kopā Novartis firmas pārstāvjiem, ekskursija uz Ziemupi un
atpūtas kompleksu “Laikas”, “Zinību Diena” pasākums Rožu laukumā,
basketbola turnīra vērošana Liepājas olimpiskā centrā, izbraukums uz
mežu – Jūrmalciems, Bernātu dabas parks, simfoniska koncerta
apmeklējums koncertzāle “Lielais dzintars”, pasaulē lielākā kuģa, no
LEGO klucīšiem, apskate, “Pankūku svētki” Karostā, pasākums pilsētā
“Diena bez auto”.
IV ceturksnis
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Lāčplēša dienai veltīts pasākums, bērnudārza “Rūķītis” koncerts
“Latvijas dzimšanas diena”, Valsts dzimšanas dienai veltīts pasākumsaktivitātes, pasākums “Pirmās Adventes koncerts”, Kapsēdes
pamatskolas deju grupas Ziemassvētku koncerts, Ziemassvētku
pasākumu, Sadraudzības pasākums ar Valsts tehnikuma 1 kursa
studentiem, Jaunā gada sagaidīšana -“Karnevāls.

Liepājas ledus hallē sacensības apmeklējums – hokejs “Liepāja Rīga”, Liepājas stadionā “Daugava” filiāles klientu futbola treniņš
kopā ar bērnu futbolistu komandu, cirks - Liepājas olimpiskā centrā,
Lāčplēša dienas koncerts Jāņa Čakstes laukumā un Lāpu gājiens, Liepājas
mūzikas skolas skolnieku koncerts, valsts dzimšanas dienas koncertu
K.Zāles laukumā, Pilsētas galvenās egles atklāšanas pasākumu Rožu
laukumā, Ziemassvētku pasākumu „Jaņčos” (Nīcas novadā), Sociālā
dienesta koncerts “Ziemassvētku brīnumus gaidot”. Izrāde Liepājas
olimpiskajā centrā “Brīnumi tomēr notiek’’.

Papildus finansējuma apgūšana
2016. gadā piešķirts papildus finansējums 16 844 euro veselības punkta izveidei filiālē ''Aizvīķi'' un analīžu veikšanai klientiem 4,27 euro
katram klientam. 2016. gada 12 mēnešu laikā notika iegādes saistībā ar ārstniecības kabineta ierīkošanu: iegādātas funkcionālās gultas ar
pretizgulējumu matračiem, pirmās palīdzības soma, jonizētāji, gaisa caurplūdes germicidālā lampa, krēsls-kušete, procedūru galdiņš, redzes
pārbaudes tabula u.c. ārsta kabineta aprīkojums. Finansējums pilnībā ir apgūts. Par analīžu veikšanu katrai filiālei ir noslēgts līgums ar
ārstniecības iestādēm un klienti regulāri nodos nepieciešamās analīzes, lai sekmīgi apgūtu piešķirto finansējumu.
·
·

VSAC "Kurzeme" 2016. gada 12 mēnešos plānotie resursi izdevumu segšanai 6 332 445 euro, izdevumi apgūti par 6 253 076 euro.
Pārskata periodā ir ieņēmumu neizpilde 76 247 euro (saistībā ar klientu pensiju ieņēmumiem) un transfertu plāna neizpilde ir 3122 euro.
Plānotie izdevumi ir apgūti pilnībā, ņemot vērā ieņēmumu neizpildi, konta atlikums gada beigās ir 0.00 euro.

· Informācija par finanšu vadības uzlabošanas pasākumu veikšanu:
- stingrāk kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu;
- veikt izmaiņas finansēšanas plānos atbilstoši vajadzībām;
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- pārskata periodā turpinājās 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;
- papildināta VSAC ‘’Kurzeme’’ darbinieku darba samaksas noteikšanas, uzskaites un aprēķināšanas kārtībā, kā arī pilnveidota darba laika
uzskaites grafiku veidlapa;
- papildināta ‘’Inventarizācijas veikšanas kārtība’’;
- papildināti ‘’Grāmatvedības uzskaites noteikumi’’;
- aktualizēta iekšēja kārtība ‘’Grāmatvedības uzskaite programma ‘’Horizon’’;
- veikti grozījumi Iepirkumu un saimniecisko līgumu noslēgšanas, uzskaites, glabāšanas un noslēgto līgumu izpildes kārtībā;
- aktualizētās vairāki citi iekšējie grāmatvedības normatīvie aktu.

Direktors ____________________
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