DIENAS CENTRS “ULBROKA”
PASĀKUMI UN NORISES 2012. GADĀ UN IEPRIEKŠ

2012.gads
Otrdienās un ceturtdienās plkst.12:30 nūjošanas nodarbības. Nūjas nodrošina dienas centrs.
Sestdienās no plkst.10:00 rotu gatavošanas darbnīca, zīda apgleznošana un citas radošas
nodarbības.
Pasākumi decembrī
1.decembrī, plkst.13. 00 – 17.00 Adventes vainagu gatavošana, noslēgumā – izstāde.
No 4.decembra līdz 8. decembrim Ziemassvētku dekoru gatavošana
8.decembrī, no plkst.13.00 „Mans piparkūku nams” gatavošanas pēcpusdiena.
No 13.decembra "Lampu radošā darbnīca" darbu izstāde Ulbrokas kultūras nama izstāžu
zālē.
***
Ziemassvētku radošās dāvanu meistardarbnīcas Ulbrokas bibliotēkā
pirmdien, 10. un 17. decembrī no plkst. 18.00 - 20.00
ceturtdien, 13. decembrī no plkst. 18.00 – 20.00
sestdien, 15. decembrī no plkst.12.00 – 14.00
Atvērsim sirdis labiem darbiem un līdzcilvēku priekam, iepriecinot Stopiņu novadā bez
apgādniekiem esošos pensionārus, redzes un ar pārvietošanās grūtībām skartus invalīdus!
Brīvprātīgā darba mākslinieciskās ieceres atbalstīs Ulbrokas dienas centra vadītāja Anda
Višķere un Stikla apgleznošanas pulciņa vadītāja Aleksandra Dobrjanska.
Par noskaņojumu un labsajūtu parūpēsies Ulbrokas bibliotēkas kolektīvs, informācija un
pieteikšanās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503
Pasākumi novembrī
Līdz novembra beigām, katru trešdienu no plkst.16:00-19:30 notiek stikla apgleznošanas
nodarbības Aleksandra Dobrjanska. Nodarbībās būs iespēja apgūt dažādas stikla
apgleznošanas tehnikas. Nodarbības aicināti piedalīties ikvienu interesentu – bērnus,
jauniešus un pieaugušos katram izdevīgā laikā.
No 9.novembra – 16.novembrim „Lampu radošās darbnīcas” darbu izstāde.
10.novembrī plkst.14.00 aicinām ikvienu uz Sarmas Žarčinskas ķirbju izstādi – degustāciju
„Visveselīgākā un vislielākā oga Latvijā!”
16. novembrī tematiska pēcpusdiena par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai!

Otrdienās un ceturtdienās nūjošanas nodarbības no plkst.12:15 – 13:45.
Sestdienās no plkst.10:00-13:00 rotu gatavošana, zīda apgleznošana un citas radošās
nodarbības.
Pasākumi oktobrī
5.oktobrī plkst.17:30 Vispasaules dzīvnieku dienai veltīts tematiskais origami vakars. Vakara
ietvaros veidosim dzīvnieciņus origami tehnikā, runāsim par aktuāliem jautājumiem, kas skar
mūsu mājdzīvnieciņus. Piedalās veterinārārste Anna Avgustova.
6.oktobrī, Veselības dienā, sadarbībā ar Ulbrokas sporta kompleksu, dosimies uz nūjošanas
pasākumu Siguldā „Pretī zelta rudenim”, kur satiekas nūjotāji no visiem Latvijas novadiem.
Sākot ar 2012.gada oktobri līdz 2012.gada novembra beigām, katru trešdienu no plkst.16:0019:30 notiek stikla apgleznošanas nodarbības Aleksandra Dobrjanska. Nodarbībās būs
iespēja apgūt dažādas stikla apgleznošanas tehnikas. Nodarbībās aicinām piedalīties ikvienu
interesentu – bērnus, jauniešus un pieaugušos katram izdevīgā laikā.
Sākot ar 2012.gada oktobri līdz 2012.gada novembra beigām ceturtdienās no plkst.18:0020:00 notiek „Lampu radošā darbnīca”. Šajās nodarbībās dalībnieki iemācīsies izgatavot
dažāda veida lampas, Nodarbības vadīs dizainere Ērika Māldere. Projektu atbalsta Stopiņu
novada dome.
Otrdienās un ceturtdienās nūjošanas nodarbības no plkst.12:15 – 13:45.
Sestdienās no plkst.10:00-13:00 rotu gatavošana, zīda apgleznošana un citas radošās
nodarbības.
Pasākumi jūnijā
1.jūnijā plkst. 11:00 radošā darbnīca Ulbrokas kultūras namā Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai veltītajā pasākumā.
18.-22.jūnijā gatavošanās Jāņu ielīgošanai – vainagu, zāļu pušķu veidošana.
Pasākumi aprīlī
2.-5.aprīlī Lieldienu olu krāsošana.
6.aprīlī fotoizstādes „Pavasarī ejot...” atklāšana.
21.aprīlī Lielā Talka.
23.aprīlī Streetbola sezonas atklāšana.
Pasākumi martā
8.martā tematiska pēcpusdiena „Tēja ar citronu pavasari gaidot”.
12.-17.martā ātrās puzles likšanas konkurss.
19.-24.martā tematisku dekoru gatavošana Lieldienas gaidot.
Pasākumi februārī

Sveču mēneša ietvaros - katrs Dienas centra apmeklētājs varēs izliet savu krāsainu āra sveci.

Līdz 2012.gadam
Katram sava Ziemassvētku piparkūku māja
Gaidot Ziemassvētkus sestdien, 4.decembrī, dienas centrā „ULBROKA”plkst. 15.30
Aicinām piedalīties radošajā darbnīcā: „Katram sava Ziemassvētku piparkūku māja”
Savā pieredzē kā salikt uz izgreznot piparkūku mājiņu ar mums dalīsiesBaiba Ūķeniece.
Nepieciešams līdzi ņemt jau izceptas piparkūku mājiņas formas, greznošanai: cukuru, vienu
olu, riekstiņus, mandeles, cepamo papīru.
Pieteikšanās un papildus informācija par mājiņas piegrieztni dienas centrā „ULBROKA”,
Institūta ielā 3, vai pa tālr. nr.- 28373398 pie dc. vadītājas Andas Višķeres.

ROTU GATAVOŠANA, PĒRĻOŠANA.

Katru sestdienas rītu no plkst. 10 00 aicinām pievienoties ikvienu, kas vēlas izpausties
mākslinieciskās nodarbēs apgūstot atkal ko jaunu un patīkamu. Izgatavotās rotas var redzēt
mājas lapas www.stopini.lv sadaļā galerijas.
Tuvāka informācija dienas centrā “Ulbroka” pie d.c. vadītājas Andas Višķeres vai pa tālr. nr.
28373398

Nūjošanas nodarbības OTRDIENĀS UN CETURTDIENĀS
Ar 2010.gada 2. septembri ir atsākušās NŪJOŠANAS nodarbības, kuras notiek katru otrdienu
un ceturtdienu plkst. 12 30 – 14 15.
Aicinām visus pievienoties, kam sirdij tuva sava brīvā laika pavadīšana svaigā gaisā sportojot,
kopā ar grupu, kura jau 3. gadus aktīvi nodarbojas ar šo veselīgo nodarbi. Ar nepieciešamo
ekipējumu tiksiet nodrošināti.

Ziepju gatavošanas radošās darbnīcas
Dienas centrs "Ulbroka" aicina interesentus 2010.gada 5., 12., 19. un 26.augustā plkst :13:00
piedalīties Ziepju gatavošanas radošajās darbnīcās.

DIENAS CENTRĀ "ULBROKA" Zanes Apšvalkas fotoizstāde "MIRKĻI"

Floristikas nodarbības
Sākot ar 2009.gada oktobri dienas centrā norisinās Floristikas nodarbības.

Foto: Sv.Helovīna vakars, 2007.gada oktobrī

