DIENAS CENTRS “SAURIEŠI”
PASĀKUMI UN NORISES 2012. GADĀ

Pasākumi decembrī
1. decembrī kursu "Projektu vadība" dalībniekiem konference Rīgā “Jaunatnes
realitāte un perspektīva Latvijā”
2. decembrī no plkst.9.30- 16.30 kursi jauniešiem “Projektu vadība”
8. un 15.decembrī plkst.10.00- 13.00 filcēšanas nodarbības pieaugušajiem
8.decembrī plkst.12.00 sveču izgatavošanas nodarbības bērniem
7. un 14. decembrī no plkst.15.00 Smilšu terapijas nodarbības bērniem
21. decembrī no plkst.15.00 radošās nodarbības bērniem - rotājumu izgatavošana un
tējas pēcpusdiena Ziemassvētku priekšvakarā

Pasākumi novembrī
Ceturtdienās no plkst. 17.00- 20.00 filcēšana. Nodarbības pieaugušajiem.
Piektdienās no plkst. 15.00 pasaku terapijas un smilšu terapijas nodarbības bērniem.
Piektdienās no plkst.17.00- 20.00 rotu gatavošana. Nodarības pieaugušajiem.
Sestdienās 10. un 17.novembrī Projektu vadības kursi jauniešiem, no 18.- 30.
novembrim Projektu rakstīšana.

Pasākumi oktobrī
Stopiņu novada domes finansētā projekta "Mūsu ieceres nākotnei" ietvaros, 6., 13.,
un 21.oktobrī no plkst. 9:30 - 16:30 nodarbības jauniešiem (vecumā no 20 - 35
gadiem) "Projektu vadība".
Stopiņu novada domes finansētā projekta "Radošie, izzinošie, pasaku un smilšu
terapijas pasākumi bērniem Stopiņu novada dienas centrā „Saurieši"" ietvaros,
nodarbības 12., 19., 26. un 31.oktobrī plkst.15:00.
Filcēšanas nodarbības pieaugušajiem 5., 12., 19., un 26.oktobrī plkst.17:00 .

Jauniešiem vecumā no 18 - 30 gadiem notiks bezmaksas mācību kurss
“Projektu vadība” dienas centrā ”Saurieši”
Aicinām jauniešus pieteikties bezmaksas nodarbībām "Projektu vadība". Nodarbību
dalībnieki var būt jaunieši vecumā no 18-30 gadiem, nodarbības notiks dienas centrā
"Saurieši". Pēc mācību kursa dalībniekiem tiks izsniegts sertifikāts. Mācības notiks
no 2012.gada 6.oktobra līdz 1.decembrim, no plkst.9:30-16:30. Pieteikties mācību
kursam var individuāli, dienas centra "Saurieši". Mācību kurss tiek realizēts Stopiņu
novada domes finansēto projektu ietvaros.
Nodarbību plāns:

6.oktobris – Iepazīšanās
* Projekta darba vide. Ideju identificēšana
* Mērķu definēšana
* Aktivitātes / Laika grafiks
13.oktobris Resursu analīze
* Risku analīze
* Uzraudzība
20.oktobris Projekta novērtēšana
* Projekta ietekmes izvērtēšana
* Projekta ilgtspēja
* Budžeta sagatavošana
21.oktobris - novembris
- pastāvīgs / praktisks darbs
* dokumentācijas sagatavošana / finanšu piesaiste)
10.novembris Finanšu piesaistes iespējas
* Projektu veidlapas - specifiskās finansētāju prasības
17.novembris Projekta publicitāte
* Mediju attiecības
* Komandas vadīšana / darbs
18.-30. novembris - pastāvīgs / praktisks darbs
* (prezentāciju gatavošana / finanšu piesaiste)
1.decembris - Finansēšanas līgums
* Grāmatvedības kārtošanas pamatprincipi
* Projektu atskaišu sagatavošana
* *-Projektu ideju prezentēšana * Apmācību izvērtēšana
Noslēgums

Pasākumi septembrī
14., 21. un 28.septembrī plkst.17:00 filcēšanas nodarbības pieaugušajiem.
8., 15.un 22.septembrī plkst.14:00 „Projektu vadība” jauniešiem vecumā no 13- 20
gadiem. Projektu finansē Stopiņu novada pašvaldība.
Sestdienās plkst.12:00 nodarbības bērniem.

Augustā
10., 17.un 31.augustā plkst.14:00 nodarbības „Projektu vadība” jauniešiem vecumā
no 13-20 gadiem. Nodarbības ir bezmaksas. Nodarbības notiek Stopiņu novada
pašvaldības finansēto projektu ietvaros.
Piektdienās, 10., 17. un 31.augustā plkst.12:00 radošās nodarbības bērniem.
24.augustā Sauriešu dienas centra futbola komanda piedalās MTG futbola turnīra
Latvijas atlases spēlēs. Līdzjutējiem interesēties Sauriešu dienas centrā.

Ko šogad esam darījusi Saurieši dienas centrā!
Šajā gadā centra apmeklētāji ir nodarbojušies ar dažādām aktivitātēm. Pieaugušie ir
aizrāvušies ar filcēšanu un rotu izgatavošanu. Tiek filcētas cepures, cimdi, beretes,
čības, pirts cepures, vīriešu cepures, rotaļlietas, pat velteņi un citi izstrādājumi. Ar šo
nodarbi ir aizrāvušies arī dalībnieču vīri, kuri pa vakariem palīdz ar savām stiprajām

rokām safilcēt gan cimdus, gan cepures, gan čības. Skaistas ir arī pašu rokām
izgatavotās rotas, kuras prasa daudz pacietības, taču rezultāts ir fantastisks.
Liels prieks ir par pusaudžiem, kuri ar vislielāko interesi apmeklēja zīda
apgleznošanas nodarbības, apgleznoja zīda lakatiņus un izgatavoja atklātnītes ar
pašu apgleznoto zīdu. Priecājāmies, ka zīdu nāca apgleznot arī zēni, kuri bija ļoti
gandarīti, ka darbiņi sanāca tik skaisti un interesanti. Uz dienas centru nāk darboties
pulciņos arī Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra audzēkņi, kuri ar
prieku iesaistās centra organizētājās aktivitātēs.
Centra mazākie apmeklētāji šogad ir izgatavojuši taureņus un rozītes no
kreppapīra, brošas no organzas, rozītes no atlasa lentēm, veidojuši dažādas figūras
un medaļas no plastikas, taisījuši konfekšu pušķīšus, izgatavojuši Valentīndienai
dāvanām gredzentiņus un atklātnītes, apgleznojuši gipša svečturus ar dekupāžas
metodi.
Vislielākais prieks bērniem un skolēniem bija dejas uz elekroniskajiem paklājiem.
Mazo apmeklētāju bija tik daudz, ka atnākušajiem jauniešiem pat nesanāca padejot.
Deju maratons notika 4 stundu garumā, saguruši gan bija visi, taču sejās staroja
smaids un apmierinājums.
Uz Lieldienām dalībnieki izgatavoja puķes no papīra un ligzdiņas no bērzu zariem.
Tika krāsotas arī oliņas, kuras aplīmēja ar spalvām, lai izskatītos krāšņākas.
Centra apmeklētāji labprāt glezno arī uz stikla, darbs ir atbildīgs, tas prasa uzmanību
un akurātību, taču ar to galā tiek visi un katrs darbiņš ir orģināls un skaists.
Aija Šibajeva, Sauriešu dienas centra vadītāja

Jūnijā
Piektdienās no plkst.17:00–20:00 rotu izgatavošana.
1.jūnijā plkst. 11:00 radošā darbnīca - kreatīvā papīrmāksla - atklātnīšu izgatavošana
Ulbrokas kultūras namā, kur notiks Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts
pasākums.
2.jūnijā plkst.11:00 kreatīvā papīrmāksla.
9.jūnijā plkst.12:00 stikla apgleznošana.
22.jūnijā plkst.12:00 nopīsim savu Jāņu vainagu, lūgums paņemt līdzi ozolu zarus un
Jāņu zāles.
30.jūnijā plkst.12:00 apgleznošana ar plēvīškrāsām.

Martā un Aprīlī
Nodarbības bērniem:
Piektdienās no plkst. 15:00 "Pasaku terapijas nodarbības bērniem".
Sestdienās no plkst. 12:00 radošās nodarbības bērniem.
Nodarbības pusaudzēm un jaunietēm plkst.12:00-15:00
14.aprīlī „Stikla gleznas” stikla apgleznošana.
21.aprīlī dažādu trauku apgleznošana.

28.aprīlī rotaslietu gatavošana no plastikas – gredzenu izgatavošana no krāsainās
plastikas.
Nodarbības pieaugušajiem:
Latviešu valodas kursi: Trešdienās un piektdienās no plkst.18:00- 21:00.
Sestdienās no plkst. 11:00 –14:00 un ceturtdienās no plkst.17.00- 20.00 filcēšana.
Piektdienās no plkst.17:00–20:00 rotu izgatavošana.
3.martā plkst.15:00 dejas uz elektroniskajiem paklājiem.

Februārī
No 8.februāra trešdienās un piektdienās no plkst.18:15 – 20:00 latviešu valodas kursi
pieaugušajiem.
Piektdienās no plkst.17:00 – 20:00 rotu izgatavošana pieaugušajiem.
Piektdienās no plkst. 15:00- 16:00 bērniem "Pasaku terapijas nodarbības bērniem".
Ceturtdienās no plkst. 17:00 – 20:00 un sestdienās no plkst.11:00 – 14:00 filcēšanas
nodarbības pieaugušajiem.
Sestdienās no plkst. 14:00 – 15:00 radošās nodarbības bērniem.
Lūdzam pieteikties interesentus, kas vēlas piedalīties zīda apgleznošanas
nodarbībās.

