DIENAS CENTRS “CEKULE”
PASĀKUMI UN NORISES 2014. GADĀ

Decembrī
16.decembrī Ziemassvētku dāvanu gatavošana.
18.decembrī pērļošanas nodarbību noslēgums, darbu izstāde.
20.decembrī Ziemassvētku eglīte dienas centrā.
Novembrī
Ceturtdienās plkst.18:00 pērļošanas nodarbības pieaugušajiem.
29.novembrī plkst.11:00 adventes vainagu gatavošana.

Oktobrī
2.oktobrī Stikla apgleznošanas nodarbību noslēgums, darbu izstāde.
11.oktobrī turpināsies sienu apgleznošana sociālās mājas gaitenī.
30.oktobrī plkst.18:00 sāksies pērļošanas nodarbības.
Septembrī
13. septembrī - aktīvā darbnīca sienu gleznošanā sociālās mājas gaitenī. Otas un
krāsas tiks iedotas, jāpadomā par apģērbu, kuru nebūtu bail nosmērēt ar krāsu.

Ko šogad esam darījuši Cekules dienas centrā
Cekules dienas centrs strādā jau astoto gadu, trīs dienas nedēļā. Bērni un pusaudži
to apmeklē regulāri, lai gan ciemata izvietojums, gandrīz vai mežā, dod viņiem
iespējas nodarboties arī ar citām aktivitātēm - rotaļu laukums, šogad arī jauni
trenažieri. Bieži tos var redzēt braukājam ar riteņiem, skrituļslidām vai skrituļdēļiem.
Ja vien ārā ir labs laiks, tad šādas sportiskas aktivitātes es atbalstu vairāk, nekā
sēdēšanu dienas centrā pie datora.
Ja laika apstākļi nav labvēlīgi spēlēm pagalmā, tad bērni nāk uz dienas centru, kur tie
tad var datorā spēlēt kādu spēli, uzspēlēt lielo vai mazo biljardu, hokeju vai novusu.
Kopš dienas centrā nonāca spēle „Monopols”, jau trešo nedēļu tā ir topā. Kopā spēlē
gan bērni, gan jaunieši – sākot no 12 gadu vecuma līdz pat 19 gadiem. Un visiem iet
jautri.
Vienu reizi mēnesī dienas centrā tiek organizēta kāda darbnīca, kuras laikā tiek
gatavotas dāvanas vai pārsteigumi uz svētkiem, kas notiek šajā mēnesī.
Tā kā janvāris ir visai tumšs mēnesis, tad tajā mēs tinām sveces no vaska
plāksnītēm. Februāris ir Valentīndienas mēnesis, tāpēc pirms tās mēs gatavojām
Valentīndienas apsveikumu kartītes, kuras bērni pēc tam var uzdāvināt sev tuviem
un mīļiem cilvēkiem. Marts mums visiem saistās ar 8. martu un atbalsot šos svētkus,
mēs gatavojam pārsteigumus savām mammām un māsām. Šoreiz tās bija
pašdarinātas smaržīgas ziepes.

Aprīlī svin Lieldienas un visi krāso un dekorē olas. Mēs šoreiz ne tikai krāsojām olas,
bet kā jau arī iepriekšējos gadus, gatavojam interesantus olu groziņus. Tā kā dienas
centrā tikko bija beigušies kursi dekupāžā, tad šoreiz plastmasas bļodiņas mēs
dekorējām tieši šajā tehnikā. Iznāca ļoti jaukas! Ielikām tur krāsotas olas un vēl vienu
paštaisītu cālīti, tad Lieldienu dekors gatavs.
Maijā ir mātes diena, un bērniem gribas pasniegt dāvanas savam mammām, tāpēc
šoreiz izdomājām pagatavot „konfekšpušķus” , tas ir dekoratīvus pušķus no
konfektēm ziedu vietā. Mums ļoti paveicās, ka saņēmām nelielu ziedojumu – veselu
puskasti ar dažādām konfektēm, no tām tad arī pušķus taisījām. Tika izgatavoti 9
šādi pušķi. Liels paldies ziedotājiem!
Šī pusgada laikā divas reizes pie mums ir viesojušies Diana Rotaru – brīvprātīgā no
Moldovas, kura šobrīd strādā Sauriešu dienas centrā, un jaunatnes lietu speciālists
Aivis Šibajevs. Viņu pirmais pasākums bija veltīts interesentu iepazīstināšanai ar
Moldovu un tās tradīcijām. Bērni skatījās video par valsti, gatavoja tās ģerboni un no
krāsainām salvetēm veidoja Moldovas karogu uz viņu valsts kontūrām. Pēc tam bija
popkultūru dejas un saldumu ēšana. Otrreiz viņi atbrauca un organizēja sportiskas
aktivitātes dienas centra pagalmā, kā arī līdz bija atveduši daudz un dažādus ziepju
burbuļu pūšamos, ar kuriem tad bērni spēlējas vairāk kā stundu. Noslēgumā visi gan dalībnieki, gan skatītāji tika pacienāti ar kliņģeri un kvasu.
Tā ir izveidojies, ka mūsu dienas centra galvenie apmeklētāji ir bērni, taču tiek
organizēti kursi, kuru galvenā mērķauditorija ir pieaugušie. Pēdējie un garākie kursi,
kas norisinājās Cekules dienas centrā, un tos vēlējās paši Cekules iedzīvotāji, bija
latviešu valodas apmācība. Tie norisinājās no februāra sākuma līdz aprīļa beigām.
Tagad sākusies vasara un atvaļinājumu laiks, arī dienas centriem. Tāpēc visiem
novēlu jauku vasaru un labu atpūtu! Augustā sāksim strādāt no jauna un ir doma
organizēt stikla apgleznošanas kursus vienreiz
nedēļā.
DC „Cekule” vadītāja Inese Lopuhina
(02.07.2014.)
Jūnijā
12.jūnijā plkst. 16:00 Cekulē notiks “Ziepju burbuļu pēcpusdiena”, kur bērni un
jaunieši tiek aicināti piedalīties dažādās atraktīvās spēlēs un protams dažādu ziepju
burbuļu pūšanā. Tikšanās sākuma punkts ir dienas centri. Mēs Tevi gaidīsim!
21.jūnijā gatavosimies Līgo svētkiem – Jāņu vainagu pīšana.
Maijā
8.maijā plkst.18:00 "konfekšbuķetes" - dekoratīvu pušķu no konfektēm gatavošana
māmiņām.
Aprīlī
Latviešu valodas apmācības kursi interesentiem visās vecuma grupās līdz 30.aprīlim,
otrdienās no 18:30 līdz 20:00 un sestdienās no 9:30 līdz 12:00.Stopiņu novada
iedzīvotājiem kursi ir bez maksas.Kursus organizē Stopiņu novada
pašvaldība.Informācija un pieteikšanās pa tālruni 29158448.

17.aprīlī plkst.17:00 kopā ar bērniem olu krāsošana un dekorēšana Lieldienām.
Martā
Pašvaldība aicina uz latviešu valodas apmācības kursiem
Cekules dienas centrā līdz 30.aprīlim, otrdienās no 18:30 līdz 20:00 un sestdienās no
9:30 līdz 12:00 notiek pašvaldības organizēti latviešu valodas apmācības kursi
interesentiem visās vecuma grupās. Stopiņu novada iedzīvotājiem kursi ir bez
maksas. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 29158448.
6.martā darbnīca - ziepju pagatavošana.
22.martā 14:00 Brīvprātīgā jauniete no Moldovas – Diāna Rotaru pasniegs
multikulturālas dejas, notiks radošas aktivitātes un prezentācija par Moldāviju.
Jaunatnes lietu speciālists iepazīstinās visus interesentus par jauniešu iespējām
piedalīties Eiropas Savienības atbalsta programmā izglītības, apmācību, jaunatnes
un sporta jomās “Erasmus+” un par Eiropas Brīvprātīgā darba iespējām mūsu
jauniešiem.
Februārī
11.februārī apsveikuma kartiņu veidošana Valentīndienā.

