
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

1.

11:00  - Diskusiju rīts nevalstiskajām 

organizācijām un biedrībām ar 

Madonas novada pašvaldības 

priekšsēdētāju Agri Lungeviču

12:00-13:30 – galda kopība

10:00-20:00 – dušas apmeklējums

10:00-20:00 –pirts apmeklējums

10:00-19:00 – veļas mazgāšana

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

4. 5. 6. 7. 8.

10:00 - Angļu valoda iesācējiem Metens kaktā sukājās                            

Pelnu dienu gaidīdams.                      

10:00 - Kulinārijas nodarbība Meteņu 

ēdieni: slokātnis, pankūkas.

10:00 -Rokdarbu nodarbība. 

Tamborēšana

11:00 - Iepazīšanās ar VSAA 

pakalpojumiem (bērnu pabalsti, pensijas, 

slimības pabalsti, bezdarbnieka pabalsts).  

Ar pakalpojumiem iepazīstinās un 

informēs VSAA Madonas reģionālās  

nodaļas pensiju un pabalstu daļas 

vadītāja Iveta Tropa.

11:00-  "Ar saulesstaru sirdī"  tikšanās 

ar grāmatas un dzejas autori 

Antoņinu Lubeju. 

11:00 - Galda un prāta spēles 11:00 - Muzeja apmeklējums 11:30 – Mākslas nodarbība (personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). 

11:00 – Boccia nodarbība (personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). 

14:00 - Senioru teātra pulciņš

12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība

10:00-14:00 – dušas apmeklējums 10:00-14:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-20:00 – dušas apmeklējums

10:00-14:00 –pirts apmeklējums 10:00-14:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-20:00 –pirts apmeklējums

10:00-14:00 – veļas mazgāšana 10:00-14:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-19:00 – veļas mazgāšana

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

11. 12. 13. 14. 15.

10:00  -  Ieskats līnijdejās. 

Nodarbību vada Nadīna Rikveile

11:00-  Mūzikas nodarbība. Dziedot 

dzimu, dziedot augu.

10:00 -Rokdarbu nodarbība. 

Tamborēšana

11:00 - Lasītāju klubs. Kopā lasīsim 

grāmatu "Pollianna"

11:00 - Tikšanās ar Dieva Vārdu un 

lūgšanas kopā ar Madonas katoļu 

draudzes priesteri Pāvilu Kamolu

11:00 Darbosimies ar mālu. 

Nodarbību vada keramiķis Māris 

Karlsons

14:00 - Senioru teātra pulciņš 11:30 – Mākslas nodarbība (personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). 

11:00 – Boccia nodarbība (personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). 

14:00 - Ceļš sevis iepazīšanai:                          

"Dzīvot ar prieku - tā ir izvēle" 

tikšanās ar pieredzējušu praktiķi 

Modru Selgu 

(www.pieskariensdveselei.lv)

12:00 - Represēto biedrības pasākums

12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība

10:00-14:00 – dušas apmeklējums 10:00-14:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-20:00 – dušas apmeklējums

10:00-14:00 –pirts apmeklējums 10:00-14:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-20:00 –pirts apmeklējums

10:00-14:00 – veļas mazgāšana 10:00-14:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

18. 19. 20. 21. 22.

10:00 - Ieskats līnijdejās. Nodarbību 

vada Nadīna Rikveile

11:00  -  Gabaliņš no Itālijas -  "Zem 

Toskānas saules".  Ceļojuma iespaidos 

dalīsies Irēna Rozniece

10:00 -Rokdarbu nodarbība. 

Tamborēšana

11:00 - Lielā diena - pavasara 

saulgrieži

10:00 - Lasītāju klubs. Kopā lasīsim 

grāmatu "Pollianna"

11:00 -Sarunu klubs. Piedalās 

pareizticīgais brīvskolotājs Armands 

Kalniņš

11:00 - Sarunas par veselīgu 

dzīvesveidu. Vada Vija Kārkliņa

11:30 – Mākslas nodarbība (personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). 

11:00 - Rokdarbu nodarbība

11:00 – Boccia nodarbība (personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). 

14:00 - Senioru teātra pulciņš

12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība

10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-20:00 – dušas apmeklējums

10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-20:00 –pirts apmeklējums

10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-19:00 – veļas mazgāšana

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

25. 26. 27. 28. 29

10:00 - Angļu valoda iesācējiem. 11:00 -Dejas sēdus. 10:00 -Rokdarbu nodarbība. 

Tamborēšana

11:00 – Baptistu draudzes 

apmeklējums

09:00 - Kulinārijas nodarbība

11:00  -  Ieskats līnijdejās. 

Nodarbību vada Nadīna Rikveile

14:00 - Senioru teātra pulciņš. 11:30 – Mākslas nodarbība (personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). 

11:00 - Sarunas par svarīgāko.

11:00 – Boccia nodarbība (personām 

ar funkcionāliem traucējumiem). 

12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība 12:00-13:30 – galda kopība

10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums 10:00-17:00 – dušas apmeklējums

10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums 10:00-17:00 –pirts apmeklējums

10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana 10:00-17:00 – veļas mazgāšana

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

10:00-16:00 – Brīvais apmeklējums, sociālā 

rehabilitētāja konsultācijas pēc 

nepieciešamības

Kopienas centra "Baltā ūdensroze" dienas centrs
Parka iela 6, Madona

Darba plāns -Marts


