
 C i tāds Es

Jūlijs

Jūnijs
02/06: Iepazīsti biedrību “Pierīgas Partnerību” ar

cilvēkstāstiem: Ieskats par īstenoto LEADER
projektu un tā atbalstu sabiedriskā pakalpojuma

īstenošanai - Citāds Es!
14/06: Gatavošanās Biedrības “Pierīgas

Partnerība” biedru kopsapulcei.
• 17/06: Pierīgas Partnerības kopsapulces

apmeklējums, kur ievēlēta jaunā Padome: t.sk.
biedrība Citāds Es.

Augusts
14/08: Citādā ģimeņu diena – Pārolaines pļavā.

01/11: Izsludināta labdarības akcija “Kļūstiet par
Ziemassvētku Rūķiem 2022”.
05/11: Gatavošanās Latvijas 104 dzimšanas dienai!
Sienas un logu dekori. Apsveikumu kartiņu
veidošana.
21/11: Telpu logos sākas Ziemassvētku gaidīšanas
laiks. Rūķi gaida rūķus!Decembris

11/12: “Citāds Es Ziemassvētki 2022” un labdarības
akcijas “Kļūsti par Ziemassvētku Rūķiem”

noslēgums Jaunolaines kultūras namā. Dāvanas
arī no biedrībām "Olaines NVO apvienība" un

"Pīlādzis", kā arī no "Latvijas Loto".
11/12: Olaines kultūras nama mazajā zālē noritēja

Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrības
“Laimīgās astes” pasākums “Labdarības svētdiena

2022”. Pusi no iegūtajiem līdzekļiem “Laimīgās
astes” ziedo “Citāds Es”.

17/12: Pateicoties Pierīgas Partnerība konkursam
sadarbībā ar UzSienas tika iegūta brīnišķīga

dāvana - Apdruka uz sienas. 
21/12: Mērķu kolāžas meistarklase.

30/12: Olaines novada rokdarbu pulciņš “Piesaulīte”
šogad daļu no radītiem rokdarbiem ziedo

biedrībai “Citāds Es".

08/01: Citāds Es ideju sapulce klātienē.
14/01 un 15/01: Zoom biedru kopsapulce - atskats
uz 2020. un 2021.gadā padarīto, finanšu plūsmu un
plāni 2022.gadā.
29/01: Radošā darbnīca “Sveču darbnīca”.

Janvāris

Marts

Februāris

06/03: Origami tulpīšu darbnīca un pavasaris
mūsu logos.
10/03: Deju un kustības terapijas degustācijas
sesija, kas turpinājās 10 nodarbību terapijā.
27/03: Multfilmu pēcpusdiena.

Maijs
01/05: Dāvana no Evijas – tomātiņi podos, lai
bērniem un ģimenēm ir par ko rūpēties un kopīgi
lolot, gaidot ražu.
08/05: Māmiņdienas pasākums “Būsim viena otrai -
Māmiņdienā”.
26/05: Olaines novada svētku svinīgajā pasākumā
Citāds Es tika piešķirts Olaines novada
pašvaldības GODA RAKSTS "OLAINES NOVADA
LEPNUMS" un piemiņas balva Olaines 55.jubilejā.
Par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu
cilvēku ar invaliditāti atbalstā.
28/05: Dalība Olaines pilsētas svētkos , Olaines
novada kopienu dārza ietvaros  - Olaines novad,
es Tev vēlu...

05/02: Gatavošanās Valentīndienai – logu
noformēšana un multfilmu pēcpusdiena.

10/02: Sveiciens Citāds Es 2. dzimšanas dienā!
10/02: Labdarības projekts “Viens no Mums!”
Kristapam, lai apgūtu pareizu runāt prasmi,

rakstīt prasmi un lasīt prasmi!

2022.gada kopsavilkums

Aprīlis

Septembris
01/09: Dalība Olaines novada pašvaldība
organizētā līdzdalības budžeta projektu
konkursā ar pieteikumu: Ziemas kalna
labiekārtošana.
11/09: Pasākums un radošā darbnīca par godu
Tēvu dienai.
13/09: Citāds Es un Pierīgas Partnerība devās uz
Somiju iepazīt Viedos ciemus un to stratēģiju.
17/09: Radošā darbnīca “Paliktņu veidošana
dekupāžas tehnikā”.
24/09: Radošā darbnīca “Rudens laternas”.Oktobris

01/10: Radošā darbnīca “Rudens laternas II”.
22/10: Radošā darbnīca “Spociņvirtenes”.

29/10: Līdzdalības budžeta projektu konkursa
rezultāti: akceptēta Ziemas kalna labiekārtošana.

Lai droša ziemas atpūta mums visiem!
30/10: Citādais Helovīns radošā darbnīca un filmas

pēcpusdiena. Novembris

Kopā būt prieks!
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54 biedri40 ģimenes 84 bērni un jaunieši

02/04: Brīvā radošā darbnīca bērniem.
03/04: Citāds Es 2 gadu jubilejas svinības.

07/04: Citāds Es LBLT organizāciju datu bāzē.
09/04: Radošā darbnīca “ Pūpolnīca”.

21/04: Labdarības projektā “Viens no mums!”
saziedoti naudas līdzekļi Kristapa rehabilitācijai..

25/04: Citāds Es “Bērnu un ģimeņu jomas NVO
datubāzē” (Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls).

30/04: Radošā darbnīca "Latvijas karogs" par
godu 4.maijam!


