KULTŪRAS PASĀKUMI STOPIŅU NOVADĀ
2020. GADS
Kultūras centrā “ULBROKAS PĒRLE” plānotie pasākumi atcelti saistībā ar
COVID-19 pandēmiju.
***
LĀČPLĒŠA DIENĀ STOPIŅU NOVADĀ GAISMAS AKCIJA “PAR LATVIJAS
BRĪVĪBAS CĪŅU VAROŅIEM”
Lāčplēša diena ir Latvijas vēsturē nozīmīga piemiņas diena, ko atzīmējam par godu
neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Bermonta karaspēku, kas mēģināja
iebrukt Rīgā 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā ik
gadus izrādām godu un cieņu varonīgajiem Latvijas brīvības cīnītājiem.
Šogad Lāčplēša dienu 11. novembrī atzīmēsim klusinātā noskaņā - bez
tradicionālā Lāčplēša dienas lāpu gājiena un oficiālā piemiņas brīža. Tomēr,
aicinām novada iedzīvotājus individuāli vai kopā ar savām ģimenēm
11.novembra vakarā nolikt svecīti pie Lāčplēša ordeņa kavalieru piemiņas
akmens pie Ulbrokas vidusskolas, tādējādi godinot un atceroties Latvijas brīvības
cīņās kritušos. Šo brašo vīru un jaunekļu drosme, pašaizliedzība un neviltotais
patriotisms 1919.gada 11.novembrī ļāva mūsu tautai piedzīvot vienu no
svarīgākajām uzvarām ceļā uz brīvu un neatkarīgu Latviju. To nedrīkstam aizmirst
mēs, un to jāsaprot mūsu bērniem.
Tāpat 11.novembra vakarā aicinām Stopiņu novada iedzīvotājus iedegt
simboliskas gaismiņas savu māju logos, tādējādi piedaloties gaismas akcijā
"Par Latvijas Brīvības cīņu varoņiem”. Izgaismosim vai kādā citā veidā svinīgi
izgreznosim savu namu logus par godu Latvijai! Novembris ir mūsu valsts patriotisma
mēnesis. Šogad vairāk kā jebkad ir svarīgi saglabāt ticību mūsu tautas vienotībai un
būt atbildīgiem vienam pret otru. Stiprināsim sevi ar lepnumu par skaistāko no
zemēm – mūsu Latviju!
***
"ULBROKAS PĒRLE" PASĀKUMU PROGRAMMA - OKTOBRIS
9.oktobrī 19.00 kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” Nauris Puntulis
koncertprogrammā “BRIGADIERIS”
Raimonda Paula sešdesmito gadu melodijas Naura Puntuļa izpildījumā,
pianistes Marikas Šapiro un multiinstrumentālista Raimonda Macata
pavadījumā.
Biļetes: www.bilesuparadize.lv vai "Biļešu paradīze" kasē.

14.oktobrī 19.00 kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” Raimonds Pauls un Dināra
Rudāne koncertprogrammā “VIŅA UN VIŅŠ”
Koncertā tiksies Maestro Raimonds Pauls, Dināra Rudāne, Edvīns Ozols
(bass), Artis Orubs (bungas).
Biļetes: www.bilesuparadize.lv vai "Biļešu paradīze" kasē.

16.oktobrī 19.00 kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” Liepājas leļļu teātra izrāde
bērniem “UCIPUCI MEKLĒ MĀJAS”
Biļetes: www.bilesuparadize.lv vai "Biļešu paradīze" kasē.

21.oktobrī 19.00 kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” grupa “DUCELE” ar muzikālu
uzvedumu “MONIKA”
Biļetes: www.bilesuparadize.lv vai "Biļešu paradīze" kasē.

23.oktobrī 19.00 kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” Valtera Krauzes stāstnieku
vakars, muzikālās ilustrācijas pianista Jura Kristona pavadījumā.
Patiesi stāsti no TV personības, aktiera un pasākumu vadītāja Valtera Krauzes
dzīves. Ar humoru par nopietnām lietām!
Biļetes: www.bilesuparadize.lv vai "Biļešu paradīze" kasē.

28.oktobrī 19.00 kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” grupas “PERPETUUM
RITMICO” koncerts "SPĀNIJA. MASKATS."
Biļetes: www.bilesuparadize.lv vai “Biļešu paradīze” kasē.
***
"ULBROKAS PĒRLE" PASĀKUMU PROGRAMMA - SEPTEMBRIS
9.septembrī plkst.18:30
Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”
Animācijas filma “JĒKABS, MIMMĪ UN RUNĀJOŠIE SUŅI”
Biļetes nopērkamas KC "Ulbrokas Pērle" sākot no 7.septembra
Ieeja bērniem, pieaugušajiem: 3,00 EUR
Uzrādot karti 3+, ieeja bērniem 2,00 EUR
Ieeja pensionāriem un represētajiem, uzrādot apliecību: 2,00 EUR

11.septembrī plkst. 19:00
Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”
Filma “PIĻSĀTA PI UPIS”
Filmas ilgums 1h 58 min
Vecuma ierobežojums 12+
Biļetes nopērkamas KC "Ulbrokas Pērle" sākot no 7.septembra
Ieeja: 3,00 EUR; pensionāriem un represētajiem, uzrādot apliecību: 2,00 EUR

19.septembrī plkst.11:00
Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”
Latvijas Leļļu teātra viesizrāde “JOKA PĒC ALFABĒTS”
Izrādes ilgums 1:10, 2 cēlieni
Ieteicamais vecums 3+

Biļetes nopērkamas KC "Ulbrokas Pērle" sākot no 7.septembra
Ieeja bērniem, pieaugušajiem: 5,00 EUR
Uzrādot karti 3+, ieeja bērniem 3,00 EUR
Ieeja pensionāriem un represētajiem, uzrādot apliecību: 3,00 EUR

26.septembrī plkst.17.00
Kultūras centra “Ulbrokas Pērle”
Atklāšanas koncerts “ŠAI VIETAI PIEDERĒT. ŠAI VIETĀ IEDERĒTIES. DERĒT.”
Koncerta norise divās daļās:
1.daļa: Stopiņu novada amatiermākslas kolektīvi;
2.daļa:




Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais
Grupa “DAGAMBA”
Dziedātājs Daumants Kalniņš

Ieeja koncertā ar ielūgumiem un biļetēm.
Biļešu tirdzniecība no 17.septembra KC "Ulbrokas Pērle", biļešu cena no 15.00-25.00
EUR




Atklāšanas koncerta tiešraidi būs iespējams vērot uz lielā ekrāna pie Kultūras
centra “Ulbrokas Pērle”. Lai koncerts būtu patīkams un ērti baudāms,
apmeklētājus aicinām ņemt līdzi savus, sēdēšanai brīvdabā paredzētus
krēslus. Koncerta skatītājiem lūgums būt atbildīgiem un ievērot rekomendēto
2 metru distanci.
Koncerta tiešraide būs skatāma arī Stopiņu novada YoutTube
kanālā: https://www.youtube.com/channel/UCG3LP0lZXHRL0n2LakUsfVA

28.septembrī plkst.18:30
Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”
Filma“ŪDENSBUMBA RESNAJAM RUNCIM”
Biļetes nopērkamas KC "Ulbrokas Pērle" sākot no 7.septembra
Ieeja bērniem, pieaugušajiem: 3,00 EUR
Uzrādot karti 3+, ieeja bērniem 2,00 EUR
Ieeja pensionāriem un represētajiem, uzrādot apliecību: 2,00 EUR

30.septembrī plkst.18:30
Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”
Animācijas filma “KARALIENES KORGIJS”
Biļetes nopērkamas KC "Ulbrokas Pērle" sākot no 7.septembra
Ieeja bērniem, pieaugušajiem: 3,00 EUR
Uzrādot karti 3+, ieeja bērniem 2,00 EUR
Ieeja pensionāriem un represētajiem, uzrādot apliecību: 2,00 EUR
***
28.augustā plkst. 20:00 Līgo parkā grupas SESTĀ JŪDZE koncerts "Šī ir
vienīgā diena, vienīgā nakts"

Latvijas titulētākā kantrīmūzikas grupa "Sestā Jūdze" dodas savas pastāvēšanas
laikā pirmajā brīvdabas koncerttūrē, sniedzot klausītājiem iespēju pēc ilgāka
pārtraukuma atkal satikties.
Biļetes uz koncertu iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties “Biļešu Paradīze” kasēs
visā Latvijā, kā arī internetā: www.bilesuparadize.lv. Pirmo 100 biļešu cena- 10 EUR.
Aicinām tās iegādāties savlaicīgi, jo, ievērojot valstī noteikto sanitāro protokolu un
distancēšanos, biļešu skaits ir ierobežots.
Organizators: Bravisimo biedrība
Pasākuma Ilgums: 1 stunda 40 minūtes bez starpbrīža
Ieeja no: no 1 stunda pirms koncerta sākuma. Iespēja ņemt līdz savus saliekamos
krēslus vai pledus, ja vēlaties distancēties ārpus estrādes krēsliem, ievērojot 2 m.
Bezmaksas ieeja bērniem: līdz 7 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu
Ierobežota pieejamība: Ievērojot valstī noteikto sanitāro protokolu un distancēšanos
(2 m), biļešu skaits ir ierobežots! Pēc izvēles - iespējams ierasties sejas maskās.
Līdz jāņem laba veselība un atkal tikšanās prieks.
*** *** ***
22.augustā plkst. 19:00 Līgo parkā liriska komēdija ''MĪLI MANI''
*** *** ***
22.augustā plkst.11.00 Līgo parkā koncertprogramma bērniem ‘’BRĪNUMU
MEŽA PIEDZĪVOJUMS’’
*** *** ***
14.augustā plkst.21:00 ''Sajūtu koncerts” pie Ulbrokas ezera laipas, piedalās
Igo, ‘’Putnu balles’’ solistes Līva Kalniņa un Kristiāna Stirāne, pianists Juris
Kristons
*** *** ***
7.augustā plkst.19:00 Līgo parka estrādē GRUPAS APVEDCEĻŠ 20 GADU
JUBILEJAS FESTIVĀLS
Biļetes: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/82833

*** *** ***
31.jūlijā plkst.20:00 Līgo parkā Daumanta Kalniņa koncerts ''VASARAS
NOSKAŅOJUMS''
Pie klavierēm - Romāns Vendiņš.
*** *** ***
26.jūlijā plkst.17:00 Ulbrokas kultūras nama dārzā ANNAS GODU DIENA KOPĀ
AR ROBERTO
*** *** ***
18.jūlijā plkst.11:00 Līgo parkā izrāde ar rotaļām ''LOTE DODAS EKSPEDĪCIJĀ''
*** *** ***
17.jūlijā plkst.20:00 Līgo parkā teātra dziesmu koncerts ''IEDZIEDAM VASARU''

Biļetes iepriekšpārdošanā www.aula.lv no 8.jūlija.
Biļetes būs nopērkamas arī pasākuma norises vietā 30 min. pirms koncerta
sākuma.
*** *** ***
11.jūlijā plkst.19:00 Līgo parkā koncertprogramma ''ĪSAS PAMĀCĪBAS
MĪLĒŠANĀ''
Draiskulīgi vieglprātīgā koncertprogramma ar Latvijas Nacionālā teātra aktieri
Mārtiņu Eglienu un grupu ''MUSTURIS''
*** *** ***
11.jūlijā plkst.11:00 Līgo parkā muzikāli interaktīva spēle bērniem ''PRINCESE
UZ ZIRŅA''
*** *** ***
19.jūnijā Vasaras saulgriežu ieskandināšana Līgo parkā
*** *** ***
6.martā plkst.19:00 Ulbrokas kultūras namā UMMS pedagogu koncerts/izstāde
''NO BAROKA LĪDZ DŽEZAM''
*** *** ***
29.februārī plkst.18:00 Ulbrokas kultūras namā komēdija divās daļās ''MĒS UN
MŪSU SIEVA''
*** *** ***
28.februārī plkst. 19:00 Ulbrokas kultūras namā izrāde ''RŪĶĪŠI UN
MEŽAVECIS''
*** *** ***
15.februārī plkst.17.00 Ulbrokas kultūras namā ''KĀ RODAS IZRĀDE'', piedāvā
Stopiņu novada amatierteātris ''Dille''
*** *** ***
8.februārī Ulbrokas kultūras namā senioru deju kolektīvu sadancis "Par prieku
sev, par prieku tev"
*** *** ***
20. janvārī plkst. 19.00 Ulbrokā, piemiņas vietā "Barikāde" 1991. gada barikāžu
notikumiem veltīts atceres pasākums
*** *** ***

