DIENAS CENTRS “CEKULE”
PASĀKUMI UN NORISES 2016. GADĀ

29. decembrī Cekules Dienas centrā notika teātra izrāde "12 mēneši". Mums kā
aktieriem bija liels prieks, ka uz izrādi atnāca daudz cilvēku. Mēs ļoti daudz laika
pavadījām gatavojoties šai izrādei. Mums bija tik pozitīva noskaņa, ka mēs gribam
gatavoties jaunai izrādei. Tā arī mēs pavadījām veco gadu ar laimi, prieku un pozitīvu
noskaņu.
Izrādes video pieejams mūsu Facebook lapā: https://www.facebook.com/dc.cekule
Jekaterina Freisa, Cekules dienas centra apmeklētāja

Cekules dienas centrā decembrī
2. decembrī plkst. 16:00 – Ziemassvētku Eglītes iedegšana pie Dienas Centra.
3. un 17. decembrī no plkst. 15:00 – MĀMIŅAS VIRTUVES NOSLĒPUMI.
6. decembrī no plkst. 16:00 – redzes pārbaude dienas centra telpās.
No 5. līdz 12. decembrim dienas centra telpas izrotāšana Ziemassvētkiem un
Jaunajam gadam.
No 13. līdz 19. decembrim gatavosim apsveikumus un dāvanas.
21. decembrī no plkst. 16:00 apciemosim ar apsveikumiem mūsu ciema seniorus.
28. decembrī plkst. 16:00 Jaungada izrāde bērniem ar Salavecīti.
29. decembrī no plkst. 17:00 – Jaungada svētki dienas centrā - izrāde - "12
MĒNEŠI".

Cekules dienas centrā novembrī
No 5.-29. novembrim – “Māmiņas virtuves noslēpumi”. 5. novembrī cepsim eklērus;
29. novembrī cepsim un rotāsim piparkūkas.
No 10.-16. novembrim Mārtiņdienai veltīti pasākumi – mācīsimies tautasdziesmas,
rotāsim dienas centra telpas.
No 15. novembra foto izstāde “Mana Latvija”- bērnu un pieaugušo fotodarbi.
20. novembrī lakatu aušana.
No 28. novembra gatavosimies Ziemassvētku eglītes iedegšanai.

Dienas centrā oktobrī
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās - sporta nodarbības pieaugušajiem
(trenažieri, galda tenis, biljards, novus).
8. un 22. oktobrī no plkst. 12:00-14:00 “Māmiņas virtuves noslēpumi”. Māmiņas
gatavos kopā ar bērniem. 8.oktobrī gatavosim mājas pelmeņus; 22.oktobrī gatavosim
saldo ruleti ar biezpienu un ievārījumu.
11. un 13. oktobrī no plkst. 16:00-18:00 – galda spēles.

25. un 27. oktobrī no plkst. 16:30-18:30 – radošā darbnīca bērniem “Sapņu ķērāju
gatavošana”.
29. oktobrī no plkst. 12:00 gatavosimies Helovīnam. Dekorēsim dienas centra telpu,
griezīsim ķirbjus.
31. oktobrī no plkst. 18:00 Helovīna svētku pasākums.
Miķeļdienas svētki
Cekules dienas centrā, Miķeļdienas svinības mēs visi kopīgi veidojām Miķeļa zīmi no
āboliem, puķēm, irbenājiem, zīlēm un papardēm. Tad visi pārģērbās par Rudens
augiem un Miķelis vadīja modes skati, kur bija ļoti daudz nomināciju, piemēram
- Bagātākais, kuru piešķīra Elmīrai Guļijevai, Oriģinālākais - piešķīra Kristīnei
Korobeiņikovai, Romantiskākais - piešķīra Olgai Zakrevskai, Elegantākais - Lindai
Beļakovai, Krāšņākais - Aksanai Kiseļovai, Jautrākais - Svetlanai Freisai,
Modernākais - Olgai Osipovai un nomināciju Tautiskais - piešķīra Miķelim.

Pēc modes skates visi dalībnieki cienājās ar dažādu veidu maizi, kuru pēc tradīcijas
grieza Miķelis, ēdām arī pašu ceptās kūkas un dārzeņu pankūkas, dzērām paštaisītu
ābolu sulu.
Pasākuma noslēgumā fotogrāfējāmies un ar labu garastāvokli devāmies mājās.
Miķeldienas foto: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrscekule/galerijas
Jekaterina Freisa, pasākuma Miķelis

CEKULES dienas centrā septembrī
1. septembrī – Zinību diena. “Ko mēs zinām par Rīgu?” Bērni gatavo teikas un
leģendas par Rīgu.
10. septembrī apsveikumu gatavošana Tēva dienai.
Septembra pirmajā dekādē plānota ekskursija kopā ar Sauriešu dienas centra
apmeklētājiem.
No 19.līdz 27. septembrim radošas nodarbības – rudens kompozīciju veidošana no
dārzeņiem, augļiem, ziediem, gatavošanās modes skatei.
29. septembrī – Miķeļdiena. Rudens kompozīciju izstāde. Jauniešu veidota modes
skate – “Rudens klāt”.
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās sporta kluba “Īkstītes” nodarbības.

Dienas centrā Cekule augustā
No 1.līdz 5.augustam dienas centra telpu noformēšana, papīra šķīvju apgleznošana.
No 8.līdz 13.augustam plānots 1 dienas pārgājiens līdz Salaspils novadam.
Pārgājiena norise atkarībā no laika apstākļiem.
20.augustā no plkst.11:00 piedalīsimies Jauniešu dienā Ulbrokā.

26.augustā Cekules pirmklasnieku un studentu sveikšana, sākot jauno mācību gadu.
29.un 30.augustā plānots 2 dienu pārgājiens ar nakšņošanu. Pārgājiena norise
atkarībā no laika apstākļiem.
Visu mēnesi notiek nūjošanas nodarbības, sporta aktivitātes ciema sporta laukumā.

Dienas centrā jūnijā
1.jūnijā no plkst.16:00 sporta laukumā Bērnu svētki – zīmējumi uz asfalta, burbuļi,
jautrie starti, pārsteigumi.
No 6. līdz 10.jūnijam – gatavosim apsveikumus skolas absolventiem.
11.jūnijā – no plkst.12:00 līdz plkst.16:00 radošā darbnīca ar Džesiku, brīvprātīgo
jaunieti no Sauriešu dienas centra. No plkst.16:00 – absolventu apsveikšana.
No 13. līdz 17.jūnija – sporta nedēļa - nūjošana, futbols, volejbols.
18.jūnijā no plkst.12:00 – „Cekules maratons”: plkst.12:00 – bērniem; plkst.13:00 –
pieaugušiem; plkst.14:00 – ģimenēm.
No 20. līdz 22.jūnijam gatavosimies Līgo svētkiem.
Bērnu dienas pasākumi Cekulē, foto: http://stopini.lv/lv/kultura/dienascentri/dienas-centrs-cekule/galerijas/bernu-diena-2016

Cekules dienas centrā maijā
Pirmdienās, trešdienās un piekdienās - sporta nodarbības pieaugušiem.
No 3. līdz 06.maijam apsveikumu gatavošana Mātes dienai.
7.maijā no plkst.15:00 - māmmiņu apsveikšana.
No 16.-20.maijam sporta nedēļa - 18.maijā biljarda turnirs, 19.maijā novusa turnirs,
20.maijā galda tenisa turnirs., 21.maijā no plkst.12:00 jautrie starti bērniem sporta
laukumā (atkarībā no laikapstākļiem).

No 23.-27.maijam gatavosimies Bērnu svētkiem.
28.maijā no plkst.14:00-17:00 sporta nodarbības sporta laukumā.

Lielajā talkas dienā Cekulē visi kopā labi pastrādājām un savācām 65 maisus ar
atkritumiem. Kā mums gāja var apskatīt: http://www.stopini.lv/lv/kultura/dienascentri/dienas-centrs-cekule/galerijas/talka-cekule-2016

Pasākumu plāns aprīlim
1., 8., 15., 22., 29.aprīlī no 18:00 līdz 21:00 sporta kluba "Īkstīte" nodarbības.
5.aprīlī dienas centra telpu noformēšana.
7.aprīlī no 18:00 līdz 20:00 galda tenisa draudzības turnīrs.
9.aprīlī no 11:00 līdz 13:00 puķu dobes noformēšana pie dienas centra.
9.aprīlī no 14:00 līdz 18:00 bērnu dzimšanas dienas svinēšana ar animatoriem.
12. un 14.aprīlī no 16:00 līdz 20:00 dienas centra telpu noformēšana.
16.aprīlī ekskursija uz Rīgas zooloģisko dārzu (bērni no 12 gadiem).
19. un 21.aprīlī no 16:00 līdz 18:00 dienas centra teritorijas apstādīšana ar
zaļumiem.
23.aprīlī no 9:00 LIELĀ TALKA.
26.aprīlī "Mans mīļākais dzīvnieks." Projektus prezentēs bērni no 12 gadiem.
28.aprīlī no 17:00 līdz 19:00 izstāde bērniem "Pūkainie dzīvnieki". Mīklas par
dzīvniekiem, spēles.
30.aprīlī no 12:00 līdz 14:00 "Jautrie starti" bērniem dienas centra sporta laukumā,
no 14:00 līdz 18:00 mēneša jubilāru sveikšana.

Starptautiska Lieldienu olu izstāde Cekules dienas centrā
22.martā un 24.martā Cekules dienas centrā bija apskatāma starptautiska Lieldienas
olu izstāde, kurā bija apsaktāmas dažādas Lieldienu olas no dažādām valstīm un
privātkolekcijām. Daļa izstādīto olu bija no dienas centra vadītājas Olgas Osipovas
kolekcijas un pārējās olas bija vestas no tālākiem un tuvākiem Olgas draugiem, kas
arī kolekcionē Lieldienu olas.

Katru izstādes apmeklētāju sagaidīja un plaši un interesanti par katru izstādes
objektu pastāstīja dienas centra apmeklētājas Milāna Karvažinska, Jekaterina Freisa,
Eļmīra Gulijeva un Kristīne Korobejnikova. Bērni bija sagatavojuši Lieldienu
apsveikumu, kuru dāvinājas izstādes apmeklētājiem.
Izstādē apskatāmās olas pārsteidza ar savu vienreizību, māksliniecisko izpildījumu
un rūpību. Olas ir atvestas no Āfrikas, Ķīnas, Vjetnamas, Ēģiptes, Beļģijas, Ukrainas,
krievijas, Baltkrievijas, Holandes, Monako, Itālijas, Austrijas, Anglijas, Grieķijas,
Holandes, Turcijas un arī Latvijas.
Izstādes fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrscekule/galerijas/lieldienu-olu-izstade
Paldies Cekules dienas centra vadītājai par interesanto izstādi un gidēm par
aizraujošo stāstījumu!
Izstādi apmeklēja Inese Skrastiņa

Pasākumu plāns martā
No 1.līdz 19.martam mainām dienas centra noformējumu uz pavasara un Lieldienu
motīviem.
No 7.līdz 13.martam – Meteņu laika tradīciju izzināšana.
8. un 9.martā Meteņu salmu lelles gatavošana un novietošana pie dienas centra.
12.martā no 14:00 līdz 18:00 Meteņu tradīciju rotaļas, spēles un konkursi. Plkst.18:30
Meteņu salmu lelles sadedzināšana ārā pie dienas centra. Plkst.19:00-21:00 –
pankūku vakars.
22.martā un 24.martā Cekules dienas centrā būs apskatāma starptautiska
Lieldienas olu izstāde, kurā būs apsaktāmas dažādas Lieldienu olas no
dažādām valstīm un privātkolekcijām. Laipni aicināti visi interesenti.
24.martā -olu krāsošana.

25.-28.martā Lieldienas – tradīcijas, rotaļas, Lieldienu svinēšana.

Pasākumi februārī
No 6.februāra visa mēneša garumā fotoizstāde “Baltā ziema Stopiņos”.
9., 11.februārī dienas centra telpu noformējuma maiņa.
12., 19.un 26.februārī – pieaugušajiem nodarbības ar trenažieriem, prese, filmas,
sarunas.
13.februārī – plkst.11:00 Valentīna dienas apsveikumu gatavošana; no plkst.13:0018:00 diskotēka jauniešiem.
16.un 18.februārī nodarbības bērniem - aromātisku ziepju gatavošana.
23.februārī plkst.18:00 draudzības turnīrs biljarda spēlē pieaugušajiem.
25.un 27.februārī nodarbības bērniem – sveču liešana.
16., 13., 20., un 27.februārī no plkst.15:00 nodarbības pieaugušajiem.
No 1.februārā mainās Cekules dienas darba laiks: otrdienās un ceturtdienās no
plkst.16:00-21:00; piektdienās no plkst.18:00-21:00; sestdienās no plkst.11:00-18:00.

Pasākumi janvārī
No 4.-9.janvārim draudzības turnīrs biljardā.
No 11.-16.janvārim draudzības turnīrs dambretē un šahā.
No 18.-23.janvārim draudzības turnīrs intelektuālo spēļu spēlēšanā.
No 25.-30.janvārim draudzības turnīrs “Brīnumu lauks”.
30.janvārī plkst.11:00 draudzības turnīrs galda tenisā.

