DIENAS CENTRS “LĪČI”
PASĀKUMI UN NORISES 2015. GADĀ

„Labo sapņu spilventiņš” dienas centrā Līči
Dienas centrā „Līči” šā gada sākumā tapa interesanta ideja, kas tika pieteikta Stopiņu
novada finansētajam projektu konkursam. Tādā veidā mums bija iespēja to realizēt...
„Labo sapņu spilventiņš” bija projekts, kas veltīts Stopiņu novada jaundzimušajiem
bērniņiem kā mazas, simboliskas dāvaniņas. Projekta laikā radošo nodarbību ciklā
tika veidoti mazi, dekoratīvi spilventiņi ar Stopiņu novada logo. Nodarbību laikā
dalībniekiem bija iespēja veidot ne tikai paliekošas dāvaniņas mazuļiem, bet tādā
veidā apgūt prasmes darbā ar šujmašīnu, dažādas zīda apgleznošanas tehnikas,
darbu ar tekstila apstrādi, tā vizuālo noformēšanu.

Izsaku atzinību un lielu pateicību nodarbību vadītājai Aleksandrai Dobrjanskai par
radošās idejas pamatu un, protams, par darbu astoņu nedēļu garumā, kad viņas
vadībā strādāja čaklākās dienas centra apmeklētājas. Šis darbiņš patiešām nebija
viegls, reizēm bija jāpilda arī „mājas darbi”, reizēm kaut kas neizdevās, bet rezultāts
patiešām bija iepriecinošs un sirsnīgs.

Saku lielu paldies projekta dalībniekiem, kuri nenogurstoši strādāja un paveica
ieplānoto. Vislielāko paldies, visu projektā iesaistīto vārdā, saku Stopiņu novada
domei par atbalstu projekta realizācijā un par uzticēšanos mūsu radošajai idejai.
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-lici/galerijas/labosapnu-spilventins
Zanda Pelše, Dienas centra „Līči” vadītāja

Spilventiņi svinīgi tika nodoti Stopiņu novada domei un Dzimtsarakstu nodaļā janvārī
gaida jaunos vecākus ar mazuļiem. Stopiņu novada domes vārdā izsakām pateicību
projekta idejas autorēm par oriģinalitāti, un visām projekta dalībniecēm – Līču ciema
aktīvākajām kundzēm, par sirsnīgo darbu, kas ieguldīts katrā spilventiņā! Īpaša
pateicība nodarbību vadītājai Aleksandrai Dobrjanskai par profesionālo un radošo
nodarbību vadību!
(23.12.2015.)

Decembrī
No 1.decembra līdz 12.decembrim Ziemassvētku labie darbi. Turpinot Ziemassvētku
labos darbus, aicinām piedalīties labdarības akcijā, Dienas centrā Līči ziedojot
jaunas krūzes (bez uzrakstiem un attēliem, jo tās tiks apgleznotas radošajā
darbnīcā). Krūzes Ziemassvētkos kļūs par dāvanām Tuberkulozes un plaušu slimību
klīnikas Bērnu nodaļas mazajiem pacientiem, kad kopā ar pašu ceptām piparkūkām
nesīs siltus, veselību vēlošus sveicienus Ziemassvētkos!
5.decembrī Visas dienas garumā radošās rūķu darbnīcas – Piparkūku cepšana.
12.decembrī visas dienas garumā radošās rūķu darbnīcas – Piparkūku rotāšana.
15.decembrī plkst.17:00 Stopiņu novada finansētā projekta “Labo sapņu spilventiņš”
noslēgums.
28.decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku pasākums bērniem.
29.decembrī plkst. 17:00 ”Gardēžu klubiņš Ziemassvētkos” - dalīšanās ar labākajām
Ziemassvētku receptēm.
Pirmdienās plkst.18:00 Radošās nodarbības bērniem:
7.decembrī – Ziemassvētku rotājumu veidošana;
14.decembrī – “Labie vārdi”;
21.decembrī – Dāvaniņu gatavošana;
28.decembrī – “Laimīgu Jauno gadu!”.
Otrdienās plkst. 17:00 radošās nodarbības pieaugušajiem “Pērļu aušana”.
Dienas centrā apmeklētājiem ikdienā ir iespēja ne tikai piedalīties Dienas centra
organizētajās aktivitātēs, bet arī pavadīt laiku, lasot jaunāko Neatkarīgās avīzes
laikrakstu, dažādus žurnālus, spēlējot novusu, galda tenisu, dažādas galda spēles.
Dienas centrā no novembra jauniešu mobilitātes programmas Erasmus+ ietvaros
strādā brīvprātīgais jaunietis no Portugāles Gonsalo, kura uzdevumos ietilpst atbalsta
sniegšana dienas centra radošajās aktivitātēs un dalība ikdienas darbā ar vietējiem
bērniem un jauniešiem.
Dienas centra aktīvākajiem notikumiem turpmāk varēs sekot
arī https://www.facebook.com/dc.lici/

Aktīvais novembris dienas centrā Līči
Novembris dienas centrā Līči ir bijis īpaši aktīvs, dažādiem darbiem un notikumiem
bagāts. Laikam jau jāsāk ar to, ka dienas centrā esam sagaidījuši brīvprātīgo
darbinieku no Portugāles Gonsalo, kurš pie mums ir ieradies Eiropas jauniešu

mobilitātes programmas Erasmus+ ietvaros, lai piedalītos ikdienas darbā ar bērniem
un jauniešiem, kā arī sniegtu atbalstu dienas centra radošajās aktivitātēs. Pēc pirmā
nepilnā mēneša, ko Gonsalo ir pavadījis šeit, varu teikt, ka bērniem un jauniešiem ir
lieliska iespēja pavadīt brīvo laiku saturīgās sarunās, izglītojošās, sportiskās
aktivitātēs, veicinot komunikācijas spējas, un, izmantojot “dzīvo valodu”, mācīties
runāt, izteikties, pilnveidot svešvalodas prasmes.
Katru pirmdienu dienas centrā Līči notiek radošās nodarbības bērniem. Arī turpmāk
pirmdienas būs bērnu nodarbību dienas. Aicinām pievienoties arī citus bērnus, lai
kopā radoši strādātu, runātu, izglītotos un arī izklaidētos!
Tā kā novembrī svinam Mārtiņdienu, tad dienas centrā runājām par latviešu tautas
tradīcijām, latviešu gadskārtu, Mārtiņdienas svinēšanu, tās tradīcijām, aktivitātēm.
Novembrī daudz tiek runāts par Latviju, Valsti, Valsts simboliem, patriotismu utt. Visa
mēneša garumā arī dienas centrā tika veidota noskaņa Valsts svētkiem, akcentējot
Latvijas valsti, latviešu tautu, mūsu tradīcijas, arī latviešu ēdienus. Piemēram,
“Gardēžu klubiņš” mācījās un mācīja gatavot tradicionālu latviešu ēdienu –
“Bukstiņputra”, kas šobrīd ir kļuvusi par dažu Līču mazāko iedzīvotāju vislabāko
ēdienu. Savukārt latviešu filmu vakarā bija iespēja kopā jauki pavadīt laiku un
noskatīties lielisku latviešu filmu.
Sagaidot Lāčplēša dienu, aicinājām apmeklētājus piedalīties valsts karoga lentīšu
izveidē, apmeklējām Stopiņu novada organizēto Lāčplēša dienas pasākumu.
Tuvojoties Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai, dienas centra jauniešiem un
bērniem norisinājās izglītojošs pasākums “Mana Latvija”, kurā tika spēlētas spēles,
notika izglītojošs konkurss, sirsnīgs radošs darbs, filmas par Latvijas simboliem
skatīšanās, kā arī latviešu mūzikas klausīšanās, sarunas. Kopīgi apmeklējām
Stopiņu novada organizēto valsts svētku koncertu Ulbrokas kultūras namā “Es esmu
Latvija” un TLMS “Ulbroka” darbu izstādi.
Novembris ir pagājis dažādās aktivitātēs, bērnu un pieaugušo radošajās nodarbībās.
Mēneša noslēgumā, sākoties pirmajai adventei, esam sākuši veidot Ziemassvētku
rotājumus, ir pagājusi Adventes vainagu veidošanas radošā darbnīca un Adventes
kalendāru veidošana bērniem. Turpināsim iesāktās aktivitātes un gaidīsim gada
gaišākos svētkus, darot labus darbus, domājot labas domas!
Mūsu aktivitātes bildēs var apskatīt: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienascentrs-lici/galerijas
Dienas centra aktīvākajiem notikumiem turpmāk varēs sekot
arī https://www.facebook.com/dc.lici/
Zanda Pelše, Dienas centra Līči vadītāja

Novembrī
Spēles Galda tenisā Dienas centrā “Līči”
2015.gada 14.novembrī plkst.13:00
Pieteikšanās Dienas centrā vai pa tel.nr. 25125231 līdz 12.novembrim

Sestdienās:
7.novembrī plkst.16:00“Gardēžu klubiņa” praktiskā darbošanās “Latviešu ēdieni”.
Gatavosim (mācīsimies gatavot) kādu tradicionālu latviešu ēdienu.
14.novembrī plkst. 18:00 Latviešu filmu vakars.
21.novembrī plkst. 14:00 Multiplikācijas filmu pēcpusdiena bērniem.
28.novembrī plkst. 16:00 Radošā darbnīca – Adventes vainagu veidošana.
No 1.oktobra līdz 19.novembrim ceturtdienās plkst. 17:00 Stopiņu novada finansētais
projekts veltīts Stopiņu novada jaundzimušajiem – “Labo sapņu spilventiņš” –
radošās nodarbības, spilventiņu gatavošana.
Pirmdienās: plkst. 18:00 Radošās nodarbības bērniem:
2.novembrī – darbs ar krāsām;
9.novmbrī – “Mārtiņdiena”;
16.novembrī – Latvijas Valsts simboli;
23.novembrī – darbs ar plastilīnu;
30.novembrī – Ziemassvētku gaidīšanas kalendārs.
Otrdienās: plkst. 17:00 Radošās nodarbības pieaugušajiem.

Aktīvais oktobris Līču dienas centrā
Oktobris dienas centrā Līči ir pavadīts ļoti aktīvi. Mēneša sākumā dienas centrā bija
apskatāma Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta Ulbrokas
vidusskolas 6. un 7.kl. skolēnu zīmējumu izstāde un izgatavotais buklets “Neatstāj
aiz žoga”.
Dienas centrā no septembra mēneša esam sākuši pulcēties uz filmu pēcpusdienām.
Turpmāk ik mēnesi norisināsies viena multiplikācijas filmu pēcpusdiena bērniem un
latviešu filmu vakars pieaugušajiem. Līdz šim esam paspējuši noskatīties tādas
latviešu filmas kā “Ipolits” un “Naktssargs un veļasmazgātāja”, ko piedāvā
Nacionālais kino centrs un Kultūras informācijas sistēma portālā www.filmas.lv, kurā
iespējams patīkams un aizraujošs ceļojums Latvijas Kino pasaulē.
No 1.oktobra līdz 19.novembrim katru ceturtdienu norisinās radošās nodarbības
Stopiņu novada finansēto projektu ietvaros - “Labo sapņu spilventiņš”. Astoņu
nodarbību ciklā tiek apgūtas dažādas zīda apgleznošanas tehnikas – krāsu
sapludināšana, ūdens iepludināšana krāsā, efektsāls izmantošana, motīvu veidošana
utt. Tiek apgūta prasme strādāt ar šujmašīnu, gleznotos materiālus iestrādājot citā
audumā.
Laipni gaidīti arī citi Stopiņu novada iedzīvotāji pievienoties dienas centra radošajai
komandai un pasniedzējai “Labo sapņu spilventiņu” veidošanā un arī citās ikdienas
nodarbībās, aktivitātēs un pasākumos.
Novembrī svinēsim Lāčplēša dienu, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu,
apmeklēsim Stopiņu novada organizētos pasākumus, “Gardēžu klubiņā” gatavosim
latviešu ēdienus un sāksim posties Ziemassvētku gaidīšanas laikam.
Zanda Pelše, Dienas centra Līči vadītāja

Līču dienas centrā oktobrī
No 1.oktobra, ceturtdienās plkst.17:00 būsiet laipni gaidīti radošajās nodarbībās
“Labo sapņu spilventiņš”. Astoņu nodarbību ciklā tiks realizēts Stopiņu novada
finansētais projekts “Labo sapņu spilventiņš”. Projekts tiks īstenots kā radošā
darbnīca, kuras laikā būs iespēja apgūt dažādas zīda apgleznošanas tehnikas, tiks
veidotas šūšanas iemaņas darbā ar šujmašīnu.
Līdz 5.oktobrim Dzīvnieku aizsardzības dienai veltīta Ulbrokas vidusskolas 6. un 7.kl.
skolēnu zīmējumu un dzīvnieku stāstu izstāde.
10.oktobrī plkst.18:00 Latviešu filmu vakars.
17.oktobrī plkst.14:00 Spēles galda tenisā. Pieteikšanās līdz 15.oktobrim.
31.oktobrī plkst.16:00 “Gardēžu klubiņa” praktiskā darbošanās “Latviešu ēdieni”.
Gatavosim (mācīsimies gatavot) kādu tradicionālu latviešu ēdienu.
Pirmdienās plkst. 18:00 Radošās nodarbības bērniem: 7.oktobrī – aplicēšana;
14.oktobrī – rudens dabā; 21.oktobrī – darbs ar plastilīnu; 28.oktobrī – krāsojamās
lapas.
Līču dienas centrā septembrī
5.septembrī plkst.17:00 Latviešu kino vakars – filma no latviešu kino kataloga.
12.septembrī plkst.15:00 Multiplikācijas filmu pēcpusdiena.
17.septembrī plkst.16:00 Izglītojošs pasākums bērniem “Drošs ceļš uz skolu”.
26.septembrī plkst.16:00 Gardēžu klubiņš. Tēma – “Rudens dārzā un burciņās” un
“Neparastās dabas veltes”- gatavojam, degustējam, dalāmies pieredzē.
Otrdienās plkst.17:00 radošās nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās plkst.17:00 Radošās nodarbības bērniem: 03.09. “Sveika, skola!”.
10.09. Apsveikumu kartiņu veidošana tētiem Tēva dienā. 17.09. “Ceļu satiksmes
drošība”. 24.09. “Rudentiņš bagāts vīrs”.

1.jūnijā, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena,
arī Stopiņu novada Dienas centrā Līči notika Bērnu aizsardzības dienai veltīts
pasākums.
Tā kā laikapstākļi bija īpaši labvēlīgi un arī saulīte sveica bērnus viņu īpašajā dienā,
tad pasākums notika ārā pie dienas centra. Bērniem bija iespēja piedalīties radošo
darbu konkursā “Mana drošā pasaule” un baudīt prieku ārā, svaigā gaisā darboties ar
krāsām. Pēc radošo darbu izstādīšanas īpašajā āra izstādē, bērniem notika Ķegļu
spēles turnīrs. Bērni izmēģināja savus spēkus un veiksmi arī citās aktivitātēs –
“Čūskas astes” veidošanā, asfalta zīmējumu konkursā, burbuļu pūšanas čempionātā.
Vēlāk katrs mazais pasākuma dalībnieks zīmēja un no papīra izgrieza savas rociņas
kontūru. Katrs uz šīs papīra rociņas uzrakstīja savu novēlējumu visiem, visiem
pasaules bērniem, vēlot veselību, mīļumu, draudzību, vēlmju piepildījumu utt.

Pasākuma noslēgumā viesojās multiplikāciju filmu varonis Gūfijs kopā ar balonu
locīšanas meistariem, kuri katram bērnam no balona izlocīja un uzdāvināja viņu
izvēlētu dzīvnieciņu, piemēram, sunīti, tīģeri, gulbi.
Diena beidzās ar jaukām un sirsnīgām emocijām, cienāšanos ar saldumiem,
spēlēšanos ar baloniem.
Prieks par bērnu aktivitāti, par vecāku iesaistīšanos pasākumā un ļoti priecīgo
noskaņojumu, ko viens otram varējām sniegt.
Pasākuma foto skatāmi: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrslici/galerijas/bernu-aizsardzibas-diena-2015
Zanda Pelše, Dienas centra Līči vadītāja

Dienas centrs Līči maijā…
Dienas centrs Līči maijā top aizvien skaistāks. Šajā mēnesī aktīvi notiek teritorijas
apzaļumošanas darbi un tie turpināsies vēl arī jūnija mēnesī. Dienas centra teritorijā
ir izveidotas puķu dobes, iestādīti koki, krūmi, izveidota ugunskura vieta, kā arī
lielākajā daļā teritorijas ir iesēta zāle.

Dienas centrā Līči bērni dienā pirms Mātes dienas veidojām skaistus apsveikumus
mīļajām māmiņām. Pārrunājām ģimenes vērtības, Mātes dienas vēsturi un tradīcijas.

15.maijā viesos ar brīnišķīgu koncertu bija akordeonistu ansamblis “Akcents”.

30.maijā Dienas centrā notika Novusa spēles. Spēlēs piedalījās gan bērni, gan
pieaugušie. Bērnu un pieaugušo spēļu grupās sīvās cīņās tika noskaidroti labākie
Līču dienas centra spēlētāji.
23.maijā Dienas centrā Līči tikās Gardēžu klubiņš ar tēmu “Zaļumi”. Dalībnieki bija
sagatavojuši dažādas lietas no zaļumiem dažādās izpratnēs. Bija iespēja degustēt
dažādus salātus, pat ar tādām sastāvdaļām kā nātres, pienenes, liepu un bērzu
lapas, gārsa u.c. Salātu mērci, sviestmaizes ar priežu ziediem un kressalātiem,
sviestu ar zaļumiem, auksto zupu, rabarberu ķīseli un kēksu. Gardēži varēja dalīties
pieredzē, receptēs, dažādās iespējās izmantot dabas veltes. Nākamā gardēžu
tikšanās notiks 13.jūnijā ar tēmu – “Grilēsim!”. Aicināti ir visi gardēži, kam interesē
iegūt jaunu pieredzi, būt kopā un labi pavadīt laiku! Tātad, nākamajai reizei ir
jāsagatavo lieta, ko grilēsim, piemēram, dārzeņi vai siers, vai gaļa, vai zefīrs u.c
Maijā un jūnijā dienas centrā otrdienās norisināsies šūšanas nodarbības
“Tekstilmozaīka interjerā”. Dienas centrā ir arī pieejamas šujmašīnas un “overloks”.
Laipni lūgti visi interesenti pievienoties radošajās nodarbībās!

Akordeonistu ansamblis “Akcents” koncertē Dienas centrā Līči
15.maija saulainajā vakarā Dienas centrā Līči viesojās Stopiņu novada akordeonistu
ansamblis “Akcents”, lai priecētu Līču iedzīvotājus ar akordeona spēli.
Sākot koncertu, akordeonistu ansambļa vadītāja Anita Rieksta pastāstīja par
ansambļa dibināšanas laiku, vēsturi, ansambļa dalībniekiem, kā arī par ansambļa
repertuāru, koncertiem, panākumiem un nākotnes plāniem.

Tā kā ansambļa muzikālā programma ir ļoti daudzveidīga, klausītājiem bija iespēja
baudīt trīspadsmit skaņdarbus, sākot ar klasisko mūziku un J.S. Bahu, un beidzot ar
latviešu estrādes mūziku un R. Paula “Cielaviņa”. Līču iedzīvotāji bija ļoti priecīgi par

šo koncertu, noslēgumā ar lielu pateicību sveica ansambļa dalībniekus. Neiztika arī
bez skaņdarbu atkārtošanas brīžos, kad tie īpaši emocionāli sajūsmināja publiku.
Dienas centrs Līči un Līču ciema iedzīvotāju vārdā saku lielu paldies akordeonistu
ansambļa “Akcents” vadītājai Anitai Riekstai un visam brīnišķīgajam akordeonistu
ansamblim par šo lielisko, sirsnīgo, emocijām bagāto koncertu. Ceram, ka mūsu
sadarbība ir tikai sākusies un būsim ļoti priecīgi redzēt Jūs atkal Dienas centrā Līči.
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrslici/galerijas/akordeonistu-ansambla-akcents-koncerts
Zanda Pelše, Dienas centra Līči vadītāja

Līču dienas centrā maijā
9.maijā plkst.16:00 apsveikumu veidošana māmiņām Māmiņu dienā.
15.maijā plkst.19:00 akordeonistu ansambļa “Akcents” koncerts.
16.maijā plkst.16:00 gardēžu klubiņš – zaļumi.
30.maijā spēles Novusā. Reģistrēšanās līdz 28.maijam.
Otrdienās plkst. 17:00 radošās nodarbības.
Ceturtdienās plkst. 17:00 radošas nodarbības bērniem.

Dienas centrā Līči aprīlī…
Aprīlis Dienas centrā Līči bija radošs un ļoti darbīgs mēnesis. Mēneša garumā
turpinājās radošās nodarbības Pērļošanas tehnikā. Gatavojoties un sagaidot
Lieldienas, Dienas centrā notika dažādas radošās nodarbībās, kurās bija iespēja
apgūt iemaņas dažādu Lieldienu rotājumu veidošanā.

Lieldienu sagaidīšanas svētki Dienas centrā bija jauki, sirsnīgi un muzikāli. Tika
minētas mīklas, stāstīti ticējumi, rotātas Lieldienu olas, pieaugušie varēja izpausties
Lieldienu zaķa zīmēšanā, bet vēlāk visi piedalījās olu ripināšanā, olu kaujās. Paldies
Evitai Dimantei par iejušanos Lieldienu zaķa lomā un Mārtiņam Jaunzemam par
sirsnīgo muzikālo priekšnesumu!
Nākamajā sestdienā, pēc jautrām Lieldienu svinībām, Dienas centrā satikās Gardēžu
klubiņš, lai pārrunātu jaunākās Lieldienu receptes. Degustējām dažādus biezpiena,
olu ēdienus, kā arī “izmēģinājām spēkus” ķirbju biezzupas vārīšanā. Izdevās
patiešām gardi! Nākamā gardēžu tikšanās būs maijā, tāpēc ceram, ka Gardēžu
klubiņam pievienosies vēl citi dalībnieki. Laipni lūdzam!
No 13. līdz 18.aprīlim notika gatavošanās Vēsturisko lietu izstādei. Līču iedzīvotāji
bija aicināti iesaistīties izstādē, atnesot un novietojot apskatei kādu lietu, kas
mūsdienās netiek izmantota. Liels paldies Velgai Brikmanei, Dzintaram Kukulim,
Viktoram Vindelim, Robertam Pelšam par iesaistīšanos izstādes veidošanā un
iespēju apskatīt lietas, kas mūsdienās vairs netiek izmantotas, salīdzināt mūsdienu
dzīvi un iespējas ar agrākiem laikiem. Izstāde izdevās ļoti interesanta. Izstādē bija
iespēja apskatīt dažādus instrumentus, piemēram, ēveles, logometrisko lineālu,
kurvametru, pudeļu korķu iespiedēju, ogļu gludekli u.c., saziņas līdzekļus, piemēram,
peidžeri stacionāro telefonu, pirmos mobilos telefonus. Izstādē bija apskatāmas
senas pastkartes, mākslinieciskas fotogrāfijas, skolas dienasgrāmata no
Ulmaņlaikiem, naudas monētas pat no 19.gs., modes tendences, radio aparāts,
petrolejas lampas u.c. lietas. Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienascentri/dienas-centrs-lici/galerijas/vesturisko-lietu-izstade

23.aprīlī, sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolu, Dienas centrā norisinājās pasākums
“Atkritumu šķirošana, tās nozīme”. Viesos pie mums bija Ulbrokas vidusskolas
skolēni, kuri stāstīja par atkritumu šķirošanas nozīmību, nepieciešamību. Skolēni bija
sagatavojuši nelielu leļļu teātri par atkritumu šķirošanu. Vēlāk kopīgi darbojāmies

radošajā darbnīcā – veidojām lampu dienas centram no makulatūras materiāla.
Paldies aktīvajiem Ulbrokas vidusskolas jauniešiem par entuziasmu, vēlmi tālāk
nodot zināšanas, ko paši ir apguvuši! Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienascentri/dienas-centrs-lici/galerijas/atkritumu-skirosanas-nozime
Uz tikšanos Dienas centrā Līči maija mēneša pasākumos un arī ikdienā!
Zanda Pelše
Dienas centra Līči vadītāja

Dienas centrs Līči aprīlī
Otrdienās plkst.17:00 Pērļošanas tehnikas nodarbības.
Ceturtdienās plkst.17:00 Radošas nodarbības bērniem.
4.aprīlī.plkst.12:00 Lieldienu sagaidīšana DC Līči.
11.aprīlī plkst.16:00 Gardēžu klubiņš – Lieldienu ēdieni.
16.aprīlī plkst.16:00 Sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolu - “Atkritumu šķirošana, tās
nozīme”, un radošā darbnīca.
No 13. līdz 18.aprīlim gatavošanās Vēsturisko lietu izstādei. Lielai daļai no mums
mājās glabājas kāda sena lieta, kas mantota no iepriekšējām paaudzēm vai ir ar kaut
ko īpaša. Mūsdienu aktīvajā dzīvē mēs pievēršam pārāk maz uzmanības pagātnei, jo
domājam par nākotni. DC Līči aicina iesaistīties “Vēsturisko lietu izstādē”, atnesot un
novietojot apskatei kādu lietu, kas mūsdienās ikdienā netiek izmantota, piem.,
telefons, fotoaparāts, pastkartes utt. Mūsu bērniem un jauniešiem būs iespēja
apskatīt lietas, ko viņi, iespējams, nav redzējuši, salīdzināt mūsdienu dzīvi un
iespējas ar agrākiem laikiem.
18.aprīlī izstāde “Vēsturiskās lietas”.
25.aprīlī plkst.09:00 Lielā talka.
Aprīlī - Makulatūras vākšana un nodošana sadarbībā ar Ulbrokas bibliotēku.
Iedzīvotājiem ir iespēja nodot makulatūru (datums, līdz kuram var nodot, tiks
precizēts).

Dienas centrā Līči marta mēnesis ir pagājis ļoti aktīvi, draudzīgi un radoši
Martā dienas centrā ir sākušās pērļošanas tehnikas nodarbības, kas turpināsies arī
aprīļa mēnesī. Interesenti tiek laipni aicināti pievienoties radošajiem pērļotājiem!
7.martā Dienas centrā notika “Gardēžu klubiņa” kārtējā tikšanās, šoreiz ar tēmu
“Augļi mūsu ēdienkartē”. Dalībnieki bija sagatavojuši interesantas receptes,
piemēram, “Zefīru – kivi kārtojums”, “Augļu – šokolādes fondī”, “Ābolu – saldējuma
kokteilis”. Dalībnieki degustēja gardos ēdienus, dalījās pieredzē, arī citās receptēs un
dažādos virtuves darbu noslēpumos. Nākamā tikšanās paredzēta 11.aprīlī, kad
varēsim pārrunāt Lieldienu un citu svētku galda iespējas.
Dienas centrā Līči marts bija arī sportiskām aktivitātēm piepildīts mēnesis. Ne tikai
ikdienā dienas centra apmeklētāji aktīvi spēlē novusu, galda tenisu, izmanto āra
trenažierus, bet arī 14.martā ar lielu prieku iesaistījās dienas centra novusa spēlēs.
Gan mazie spēlētāji, gan pieaugušie azartiski sacentās visas pēcpusdienas garumā
līdz pat vakaram bērnu un pieaugušo spēlētāju grupās.

21.martā dienas centrā notika rotājumu veidošana “Pavasara ligzdiņas”, bet 28.martā
Lieldienu rotājumu veidošana un Dienas centra rotāšana Lieldienu svētkiem.
Paldies visiem aktīvajiem apmeklētājiem par iesaistīšanos dienas centra
organizētajās aktivitātēs! Uz tikšanos aprīlī Lieldienu pasākumā, Lielajā talkā,
Atkritumu šķirošanas nozīmīguma pasākumā un citās dienas centra aktivitātēs, kā
arī, protams, ikdienā!
Zanda Pelše, Dienas centra Līči vadītāja

**********************************

Dienas centrā Līči, Eprasmju nedēļas ietvaros, 23. un 24.martā no plkst.16:00 līdz 17:00 būs iespēja
apskatīt un izmēģināt lietošanā Stopiņu novada pašvaldības piedāvātos epakalpojumus.
**********************************

Tikšanās ar Stopiņu novada Politiski represēto biedrību
17.martā Dienas centrā Līči visi interesenti tika gaidīti uz sarunu vakaru un
videofilmas par Sibīriju skatīšanos. Dienas centrā viesojās Stopiņu novada politiski
represēto biedrības vadītāja Māra Zebauere, biedrības valdes pārstāve Guna Dēliņa.
Māra Zebauere pasākuma apmeklētājiem stāstīja par Stopiņu novada politiski
represēto biedrību, tās darbību, galvenajām funkcijām, aktivitātēm, piedalīšanos
pasākumos. Mūsu viesi bija sagatavojuši stāstījumu par Stopiņu novadā austo jostu,
aušanas mērķi, procesu, dalībnieku sajūtām, lepnumu. Kā arī bija iespēju jostu
apskatīt ne tikai attēlos, bet arī klātienē.

Vēlāk skatījāmies Dzintras Gekas filmu “Tālā zeme - Sibīrija”, pie kafijas galda tika
pārrunātas sajūtas, atmiņas, zināmā pieredze. Tika šķirstīta un skatīta arī Dzintras
Gekas grāmata “Sibīrijas bērni” un lasīti fragmenti no Māras Zālītes romāna “Pieci
pirksti”.
Prieks, ka arī bērni – dienas centra apmeklētāji, bija ieinteresēti un piedalījās
pasākumā, jo ir svarīgi, lai arī nākamā paaudze zina Latvijas vēsturi, satricinošos
notikumus, mūsu cilvēku piedzīvoto.
Paldies Mārai Zebauerei un Stopiņu novada politiski represēto biedrībai par šo
sirsnīgo pasākumu!
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrslici/galerijas/tiksanas-ar-represeto-biedribu
Zanda Pelše, Dienas centra Līči vadītāja

„Atbildības stunda”
12.martā Dienas centrā Līči norisinājās sadarbības pasākums ar Ulbrokas vidusskolu
un Dzīvnieku patversmi Ulubele. Ulbrokas vidusskolas sociālo zinību skolotāja Irina
Kalniņa aicināja skolas 6.klašu skolēnus izveidot reklāmas plakātus dzīvnieku
patversmei. Izveidotie darbiņi dienas centrā Līči bija apskatāmi nedēļas garumā.
Dienas centrā Līči 12.martā viesojās gan Ulbrokas vidusskolas 6.klases kopā ar
skolotāju Irinu Kalniņu, gan dzīvnieku patversmes pārstāvji kopā ar sunīti Olgu.
Visiem interesentiem bija iespēja klausīties lekciju par atbildību, uzņemoties rūpes
par mājdzīvnieku, kā arī piedalīties praktiskās nodarbībās. Jaunieši tika informēti par
iespējām iesaistīties aktivitātēs, kas palīdzētu atrast saimniekus dzīvniekiem, kas
nonākuši patversmē, praktiski izmēģinot arī sludinājumu veidošanu interneta portālā
www.dzivniekupolicija.lv un sludinājumu izvietošanu.

Dzīvnieku patversmes Ulubele pārstāvji ar simboliskām dāvaniņām apbalvoja
interesantāko, skaistāko, saistošāko reklāmu autorus. Skolēnu zīmējumi un vēlējumu
grāmata ar pašu sacerētiem radošiem darbiņiem devās līdzi uz patversmi, lai būtu
apskatāmi arī tur.
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-lici/galerijas/viesosulubele
Paldies Ulbrokas vidusskolai, Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmei Ulubele un citiem
interesentiem, kas piedalījās šajā pasākumā un, iespējams, palīdzēja kādam
dzīvniekam atrast mājas.
Zanda Pelše
Dienas centra Līči vadītāja

Sestdien, 2015.gada 28.februārī Dienas centrs SLĒGTS! Tiekamies Stopiņu
novada Ziemas sporta spēlēs Siguldā nobraucienos ar Vučko.

Pasākumi martā
5.martā plkst.18:00 radošā darbnīca – pavasara ziedu veidošana no papīra.
7.martā plkst.17:00 Gardēžu klubiņš. Tēma – augļi, gatavojam, degustējam,
dalāmies pieredzē.
5.-12.martā sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolas 6.klasēm un dzīvnieku patversmi
“Ulubele” radošo darbu izstāde “Reklāma Ulubelei”.
12.martā plkst.15:00 sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolas 6.klasēm un dzīvnieku
patversmi “Ulubele” radošo darbu izstādes noslēgums, saruna par atbildību.
14.martā plkst.14:00 individuālas spēles Novusā.
17.martā plkst.18:00 sadarbībā ar Stopiņu novada Politiski represēto biedrību,
sarunu vakars un videofilmas par Sibīriju skatīšanās.
21.martā plkst.14:00 radošās nodarbības – pavasara ligzdiņas. Līdzi jāņem lokani
bērzu zari.
23.-27.martā e-prasmju nedēļa. Sekot sīkākai informācijai.
28.martā plkst.16:00 Lieldienu rotājumu veidošana.
Otrdienās no plkst.17:00-20:00 "Pērļošanas tehnikas" nodarbības, vadīs Aleksandra
Dobrjanska.
Otrdienās, plkst.18:00 radošās nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās, plkst.18:00 radošās nodarbības bērniem.

Nodarbību un pasākumu plānojums februārī
14.februārī plkst.14:00 Valentīndienas sirsnīgās dejas.
21.februārī plkst.14:00 Spēles Galda tenisā. Pieteikšanās līdz 19.02.

Otrdienās, plkst.18:00 radošās nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās, plkst.18:00 radošās nodarbības bērniem.

Nodarbību un pasākumu piedāvājums Līču dienas centrā janvāra mēnesī
17.janvārī plkst.14:00 spēles galda tenisā. Pieteikšanās līdz 15.janvārim.
24.janvārī plkst.13:00 sniega skulptūru veidošanas dienas centra pagalmā.
Pieteikšanās līdz 22.janvārim. Neatbilstošu laika apstākļu gadījumā pasākuma
norises datums var mainīties.
31.janvārī plkst.17:00 gardēžu klubiņš. Tēma – vistas gaļa, gatavojam, degustējam,
dalāmies pieredzē.
Otrdienās, plkst.18:00 radošās nodarbības pieaugušajiem.
Ceturtdienās, plkst.18:00 radošās nodarbības bērniem.

