DIENAS CENTRS “ULBROKA”
PASĀKUMI UN NORISES 2013. GADĀ

Pasākumi un nodarbības Ulbrokas dienas centrā decembrī
No 2.-6.decembrim Ziemassvētku dekoru veidošana.
No 5.-12.decembrim Floristikas nodarbību dalībnieku darbu izstāde.
9.un 12.decembrī pašrocīgi gatavotu dāvanu meistardarbnīca „Ziemassvētku prieks”
Ulbrokas bibliotēkā.
14.decembrī no 13:00 piparkūku mājiņu gatavošana.
No 16.-20.decembrim Ziemassvētku un Jaungada apsveikumu kartiņu veidošana.
27.decembrī bērnu un jauniešu tikšanās „Jauno gadu sagaidot”.
Trešdienās no 18:00-20:00 turpinās plastikas rotu veidošanas nodarbības.
Sestdienās tapošanas nodarbības Teterevu fonda projekta ietvaros „Stopiņu novada māmiņu
radošā izglītošanās biedrībā „Māra””.

Fotogalerija: Veselības nedēļā Ulbrokas nūjotāji devās ikgadējā braucienā uz Siguldu.
Stikla apgleznošanas nodarbības 2013.gada septembra un oktobra mēnesī Ulbrokas dienas
centrā (01.11.2013.)

Pasākumi un nodarbības novembrī Ulbrokas dienas centrā
Katru ceturtdienu no 18:00-20:00 Floristikas nodarbības, profesionālas floristes vadībā.
Sākot no 30.oktobra, turpmāk katru trešdienu polimēra keramikas veidošanas nodarbības,
pasniedzēja A.Dobrjanska.
9.novembrī Mārtiņdienu sagaidot - kolāžas „Mārtiņgailis” gatavošana.
15.novembrī tematiska pēcpusdiena Latvijas valsts 95.proklamēšanas gadadienu sagaidot.
Nūjošanas nodarbības - katru otrdienu un ceturtdienu 12:00 – 13:45.
Sestdienu rītos no 9:30 – 14:00 rotu gatavošana no pērlītēm, plastikas un citiem materiāliem.

Pasākumi un notikumi oktobrī Ulbrokas dienas centrā
Sākot ar 3.oktobri, un turpmāk katru ceturtdienu plkst.18:00 notiks floristikas nodarbības,
profesionālas floristes vadībā.

12.oktobrī Stopiņu novada nūjotāji dosies uz Siguldu, uz ikgadējo nūjotāju tikšanos.
Izbraukšana 9:00 no Ulbrokas dienas centra. Transports tiks nodrošināts, lūdzam pieteikties
savlaicīgi dienas centrā pie vadītājas Andas Višķeres, vai zvanot pa tālr.28373398. Brauciens
tiek organizēts sadarbībā ar Ulbrokas sporta kompleksu Veselības nedēļas Stopiņu novadā
ietvaros.
Trešdienās plkst.18:00 notiks stikla apgleznošanas radošās nodarbības jaunajām māmiņām
un sievietēm. Nodarbības notiek projekta „Stopiņu novada māmiņu radošā izglītošanās
biedrībā „Māra”” ietvaros, projektu finansē Teterevu fonds.
Nūjošanas nodarbības - katru otrdienu un ceturtdienu 12:30 – 14:00.
Sestdienu rītos no 9:30 – 14:00 rotu gatavošana no pērlītēm, plastikas un citiem materiāliem.

Ulbrokas un Sauriešu dienas centros ir iespēja apgūt stikla apgleznošanas prasmes
Ar Teterevu fonda finansiālu atbalstu Stopiņu novada ģimeņu biedrība „Māra” projekta
„Stopiņu novada māmiņu radošā izglītošanās biedrībā „Māra”” ietvaros aicina pieteikties
jaunās māmiņas, māmiņas un sievietes radošajām nodarbībām stikla apgleznošanā, kuras
notiks Ulbrokas un Sauriešu dienas centros.
Pieteikšanas dienas centros, vai pa tālr.28373398 Ulbrokas dienas centrs, 67956786
Sauriešu dienas centrs..
14.septembrī 12:00 pirmā nodarbība Sauriešu dienas centrā.
18.septembrī 18:00 pirmā nodarbība Ulbrokas dienas centrā.

Pasākumi un nodarbības septembrī Ulbrokas dienas centrā
Septembrī atsākas nūjošanas nodarbības - katru otrdienu un ceturtdienu 12:30 – 14:00.
Pusaudžiem, bērniem - kartiņu un glezniņu izgatavošana ar pūšamajiem flomasteriem.
Jauno galda spēļu pēcpusdienu turnīri dažāda vecuma bērniem.
Sestdienu rītos no 9:30 – 14:00 rotu gatavošana no pērlītēm, plastikas un citiem materiāliem.
Sākot ar 18.septembri, turpmāk trešdienu vakaros 18:00 notiks stikla apgleznošanas radošās
nodarbības jaunajām māmiņām un sievietēm. Nodarbības notiek projekta „Stopiņu novada
māmiņu radošā izglītošanās biedrībā „Māra”” ietvaros, plānotas 6 nodarbības, projektu
finansē Teterevu fonds.
Ģimeņu biedrība "Māra"

Pasākumi un darba laiks jūnija mēnesī
Ulbrokas dienas centra darba laiks jūnija un augusta mēnešos:

pirmdienās, otrdienās no 10:00 – 18:00;
trešdienās no 12:00 – 20:00;
ceturtdienās un piektdienās 10:00 – 20:00.
Sestdiena, svētdien – nestrādā.
Nodarbības un pasākumi jūnijā:
Pirmdienu un piektdienu rītos: zīda, stikla apgleznošanas nodarbības.
Trešdienās 17:00 – 20:00 dekupāžas radošās nodarbības.
Bērniem "Vīsim, pīsim zaļās zāles!" Ziedu kompozīciju veidošana un izstāde " IELĪGOSIM!"
Jāņu vainagu un dažādu citu galvas rotu gatavošana pirmssvētku nedēļā.
Strītbola turnīrs dažādās vecuma grupās no 10. - 14.jūnijam.
Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.12:15 – 14: 00 nūjošanas nodarbības.
Jūlijā dienas centrs slēgts - krāj spēkus jaunajai sezonai!

Ulbrokas dienas centrā plānotie pasākumi maijā
"Pavasara taureņu radošā darbnīca" - visu maija mēnesi.
Pārsteigumu gatavošana māmiņām.
Trešdienās no plkst.17:00-20:00 dekupāžas kursi visiem interesentiem.
Piektdienās nodarbība bērniem un jauniešiem - gleznošana ar stikla krāsām dažādās
tehnikās.
Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.12:15 – 14: 00 nūjošanas nodarbības.
Sestdienās no plkst.10:00 rotu gatavošanas darbnīca, zīda apgleznošana un citas radošas
nodarbības.

Plānotie pasākumi un nodarbības aprīlī
Aprīlī un maijā katru trešdienu plkst.17:00 dekupāžas nodarbības, vada A.Dobrjanska.
20.aprīlī Lielā pavasara talka.
Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.12:15 – 14: 00 nūjošanas nodarbības.
Sestdienās no plkst.10:00 rotu gatavošanas darbnīca, zīda apgleznošana un citas radošas
nodarbības.

Aktivitātes martā

No 5 - 8.martam sveču izstāde dienas centrā.
8.martā pavasarīga pēcpusdiena "Tulpes ziedos!". Piedalās nūjotājas, Pensionāru biedrības,
Represēto biedrības un citu biedrību daiļās dāmas.
No 19.marta tematisku Lieldienu dekoru gatavošana.
Martā katru trešdienu no 17:00 – 20:00 jaunums dienas centrā - rotu, rotājumu gatavošana no
plastikas, nodarbības vadīs A.Dobrjanska. Marta beigās – nodarbībās tapušo rotu izstāde.
Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.12:15 – 14:00 nūjošanas nodarbības.
Sestdienās no plkst.10:00 rotu gatavošanas darbnīca, zīda apgleznošana un citas radošas
nodarbības.

Aktivitātes un pasākumi februārī
Otrdienās no plkst.17:30 – 19:30 "Sveču darbnīca", 5. un 12.februārī nodarbībās pieredzē
dalīsies Ieva Reine.
19. un 26.februārī gatavosim sveces no vaska.
Kā katru gadu - liesim krāsainas āra sveces!
Februārī un martā katru trešdienu no 17:00 – 20:00 jaunums dienas centrā - rotu, rotājumu
gatavošana no plastikas, nodarbības vadīs A. Dobrjanska.
Katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.12:15 – 14:00 nūjošanas nodarbības.
Gaidot Valentīndienu - gatavosim apsveikumus no dažādiem materiāliem.
Sestdienās no plkst.10:00 rotu gatavošanas darbnīca, zīda apgleznošana un citas radošas
nodarbības.

