DIENAS CENTRS “SAURIEŠI”
PASĀKUMI UN NORISES 2018. GADĀ

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ DECEMBRĪ
1.decembrī plkst. 12.00-13.00 latvju spēka zīmju tinglošana - izveido gleznu no
dzijas. Nodarbības vada Dace Siliņa, projektu finansē Stopiņu novada dome.
5. decembrī no plkst.17.00 Ziemassvētku atklātnīšu gatavošana.
6. decembrī plkst. 15.00 Adventes vainagu gatavošana.
8. decembrī plkst. 12.00 Sirsniņu, piparkūku figūru šūšana no filca materiāla.
13. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku konfekšu pušķu pagatavošana. Nodarbības
vada Ingūna Knodze
15. decembrī no plkst. 13.30 iepazīšanās ar bioloģiskās saimniecības “Vilkači”
produkciju, degustēšana.
15. decembrī plkst. 14.00 filcēšanas nodarbības: mitrā filcēšana - ziepes kažociņā.
Nodarbības vada Marija Puzankova.
22. decembrī no plkst. 14.00 sausā filcēšana – sarkankrūtīša filcēšana ar filca
adatām. Nodarbības vada Marija Puzankova.
21. decembrī plkst. 16.30 dienas centrā Saurieši uzstāsies Folkloras draugu kopa
“Saulesmeitas” no Ikšķiles ar programmu Ziemassvētkus sagaidot, vadīs Līga
Dziedātāja.
22. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku dekora-svečtura gatavošana, dekorēšana.
Nodarbības vada Aivita Nasedkina.

Sauriešu dienas centrā NOVEMBRĪ
3. novembrī plkst. 13.00 Sēne Mušmires kundze- adatu spilventiņi no filca auduma.
10. novembrī plkst. 13.00 Grāmatu zīmes.
17. novembrī plkst. 13.00 Latvijas simtgadei- dekoratīvu vainagu pagatavošana.
17. novembrī plkst. 12.00-13.00 latvju spēka zīmju tinglošana- izveido gleznu no
dzijas. Nodarbības vada Dace Siliņa. Radošās nodarbības-projektu finansē Stopiņu
novada dome.
24. novembrī no plkst. 10:00-13:00 “SIRDS VESELĪBAS DIENA”.
24. novembrī plkst. 13.00 Pūcīte - atslēgu piekariņš, nodarbības bērniem, skolēniem
vadīs Aivita Nasedkina.

Stopiņu novada dienas centros viesojās kolēģi no Jelgavas novada

Stopiņu novada dienas centros 25.oktobrī viesojās ciemiņi no Jelgavas novada:
dalījās pieredzē kolēģi no Līvbērzes, Jaunsvirlaukas, Glūdas, Kalnciema, Valgundes,
Lielplatones pagastiem, kā arī pārstāvji no Jelgavas novada domes.
Iepazīstinājām ciemiņus ar mūsu novada pieciem dienas centriem, pastāstījām un
parādījām ar ko nodarbojamies ikdienā, kādas aktivitātes notiek bērniem, jauniešiem
un pieaugušajiem, par projektiem, kas tiek realizēti novadā un dienas centros.
Aktivitāšu centru vadītājas pastāstīja, kā norit pasākumi Jelgavas pagastu aktivitāšu
centros. Viesiem tika piedāvāta radošā darbnīca Ulbrokas dienas centrā, kur varēja
no salvetēm un parafīna pagatavot skaistus ziedus. Pieredzes apmaiņa deva jaunu
skatījumu gan mūsu dienas centru vadītājām, gan viesiem.

Viesi varēja iepazīties ar augsti tehnoloģisku un videi draudzīgo atkritumu
ekoloģiskas apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Getliņi EKO”. Gids iepazīstināja ar
poligona izveidošanas pirmsākumiem un līdz mūsdienām, kā attīstījās Getliņi,
apskatījāmies kā lielajās siltumnīcās aug dzeltenie, tumši sarkanie tomāti un gurķi.

Aija Šibajeva,
Sauriešu dienas centra vadītāja
(31.10.2018.)

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ OKTOBRĪ
6. oktobrī plkst. 12.00 Filcēšanas nodarbības, vada Marija Puzankova.
13. oktobrī plkst. 12.00 – 13.30 Latvju spēka zīmju tinglošana - izveido gleznu no
dzijas. Nodarbības vada Dace Siliņa, projektu finansē Stopiņu novada dome.
5., 16., 23., 30. oktobrī plkst. 16.00 Floristikas nodarbības vada Ingūna Knodze.

10. oktobrī plkst. 18.30 uztura lekcija jaunajām un topošajām māmiņām par mazuļa
un mātes uzturu. Lekciju vada sertificēta uztura speciāliste Gita Ignace, Veselības
veicināšanas projekta ietvaros.
Nodarbības bērniem, jauniešiem: 11., 18., 25., 31. oktobrī plkst. 16.00 puķes no
kreppapīra, mandalas no diegiem, stikla apgleznošana.

Noslēdzies brīvprātīgā jaunieša darba gads Sauriešu dienas centrā
Programmas “Erasmus+” projekta “Jaunieši dzīves krustcelēs” Stopiņu novada
domes dienas centrā “Saurieši” ir noslēdzies brīvprātīgā jaunieša no Itālijas - Mattia
Lano darba gads. Projektu koordinēja biedrības “Nākotnes Tilts” vadītājs Aivis
Šibajevs.
Mattia, ierodoties dienas centrā “Saurieši”, radīja iespēju vietējiem jauniešiem un
sabiedrībai kopumā iepazīt itāļu kultūru, tradīcijas, mācīties valodas, izprast Eiropas
brīvprātīgā darba būtību. Brīvprātīgais devās arī uz citiem dienas centriem un
skolām, kas atrodas Stopiņu novadā, prezentējot Itāliju, itāļu kultūru un tradīcijas un
pārstāvot dienas centru „Saurieši”, darbojās Sauriešu bibliotēkā.
Jaunietis ļoti labi socializējās mūsu sabiedrībā un iepazina kultūru un tradīcijas,
apguva savu pirmo darba pieredzi sociālajā darbā, attīstīja komunikācijas prasmes,
mācījās patstāvību, sadarbības prasmes, bija unikāla iespēja paplašināt savu
redzesloku un saprast cik pasaule ir plaša. Darba gada laikā daudz ceļoja pa Latviju:
pabija Cēsīs, Rīgā, Daugavpilī, Saulkrastos, Siguldā, Liepājā, Bauskā, Kolkā,
Jūrmalā, Tukumā, Salaspilī, Ogrē, Ikšķilē, apmeklēja Somiju, Igauniju, Lietuvu, Poliju,
Zviedriju, devās ceļojumā uz Krieviju, apskatīja Sankt-Pēterburgu un Maskavu.

Mattia piedalījās dažādos sporta pasākumos – kā Sauriešu dienas centra komandas
dalībnieks “Vučko” sacensībās Siguldas trasē un Ezera Regatē Ulbrokā, un ar
Sauriešu ciemata un citiem brīvprātīgajiem jauniešiem piedalījās Lattelecom Rīgas
maratonā 6 km distances skrējienā, apmeklēja baseinu, nodarbojās ar

riteņbraukšanu, vienmēr aktīvi ar jauniešiem un bērniem spēlēja futbolu, āra galda
tenisu, biļjardu, galda spēles, organizēja orientēšanās sacensības. Brīvprātīgajam
bija iespēja iepazīties un apgūt pašam dažādas radošas aktivitātes: zīda un stikla
apgleznošana, pirkstiņgrāmatu veidošana, filcēšana, lakatu aušana uz rāmja,
tapošana u.c. prasmes un iemaņas savai turpmākajai dzīvei. Jaunietis
piedāvāja dažādas sevis izvēlētas aktivitātes: gleznošana ar hennu, piparkūku un
kūku cepšana, rotu darināšana, organizēja Helovīndienas pasākumu. Jaunietis
realizēja un pilnveidoja savas uzņēmīguma prasmes kopā ar citiem brīvprātīgajiem
jauniešiem, organizējot aktivitātes arī Ogres bērnu dārzā, Tīnūžu, Ikšķiles, Smārdes
un Stopiņu skolās, Liepājas jauniešu centrā. Kopā ar bērniem devās uz dzīvnieku
patversmi “Ulubele”, lai vestu pastaigās suņus. Sauriešu dienas centrā viesojās un
organizēja aktivitātes arī citi brīvprātīgie itāļu un vācu jaunieši no Ogres, Tīnūžu
un Ikšķiles skolām, Daugavpils jauniešu centra.
Kopīgi pavadītais laiks ar Mattia vienmēr paliks bērnu, jauniešu un ciemata
iedzīvotāju atmiņās. Brīvprātīgā jaunieša organizētās aktivitātes bija liels pienesums
Sauriešu dienas centra darbībai, un Mattia bija labs piemērs mūsu jauniešiem kā
iespējams iepazīt pasauli un pašiem doties brīvprātīgajā darbā uz citām valstīm.
Ceram arī uz turpmāko sadarbību ar biedrību “Nākotnes tilts” nākošajos projektos.
Aija Šibajeva
Dienas centra “Saurieši” vadītāja

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija (paziņojums)
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamos izlietojumu.
(12.10.2018.)

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ SEPTEMBRĪ
Skolas lietu un mazo bērnu drēbīšu tirdziņš-maiņa. Aicinām jaunās māmiņas
samainīties vai tirgoties ar lietām, kas pašiem vairs nav vajadzīgas un atrast sev
nepieciešamo. 15. septembrī plkst. 12.00-15.00.
Nūjošanas nodarbības instruktora vadībā 4., 6., 11., 13., 18., 20., 25. septembrī
plkst. 19.00, tikšanās pie Sauriešu robežas Upesleju pusē, Burtnieku un Meža ielas
krustojumā. Nodarbības bez maksas, Veselības veicināšanas projekta ietvaros.
Filcēšanas nodarbības – sausā filcēšana ar adatām no vilnas kārsuma. 15.
septembrī plkst. 13.00; 22. septembrī plkst. 13.30; 29. septembrī plkst. 13.00.
Nodarbības vadīs Marija Puzankova.
Ekskursija uz Rūjienu 8. septembrī, izbraukšana plkst. 7.20. Pilsētas apskate,
izstāžu zāle, Rūjienas saldējums - degustācija, Ķoņu dzirnavas, Naukšēnu vīna
darītava, Mucu muzejs. Aicinām pieteikties, kuri vēlas kopīgi paceļot.
Atvadu ballīte no mūsu jaukā itāļu brīvprātīgā jaunieša Mattia Lano, kurš dienas
centrā Saurieši darbojās no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada 11. septembrim.
10.septembrī visas dienas garumā dažādas aktivitātes, spēles, Mattia pagatavotās
kūkas degustācija. Orientēšanās sacensības pa Sauriešu ciematu.

Latvju spēka zīmju tinglošana 22. septembrī plkst. 12.00 – 13.30. Nodarbības
vadīs Dace Siliņa. Projektu finansē Stopiņu novada dome.
6. septembrī plkst. 16.00 gatavosim dāvaniņas tēvu dienai.
13. septembrī plkst. 16.00 ziedu izgatavošana no kreppapīra.
20. septembrī plkst.16.00 rokas sprādžu izgatavošana.
27. septembrī plkst. 16.00 pušķu veidošana no kļavu lapām.
Dienas centros kā veltījums Latvijai simtgadē norisināsies foto izstādes
veidošana. Cienījamie Sauriešu iedzīvotāji! Lūdzu jūs piedalīties izstādes
veidošanā! Ja jums mājās ir fotogrāfijas, kuros redzami Saurieši senāk, lūdzu,
atnesiet uz dienas centru, lai foto varētu ieskenēt. Fotogrāfijas tiks apkopotas, tiks
veidota gan izstāde, gan albums par Sauriešiem un arī citiem Stopiņu novada
ciemiem senāk un mūsdienās.

Aktīvā un atraktīvā diena AB parkā Sauriešu ciemata bērniem
27. jūnijā devāmies uz izklaides parku “Avārijas brigāde”, lai aktīvi un neaizmirstami
pavadītu šo saulaino dienu. Pārsteigumi sākās no Dinozauru takas, kur iepazinām
aizvēsturisko pasauli vairāk kā 1000 m garā dinozauru takā. Tā ir iespēja sastapties
aci pret aci ar milzīgo brontozauru, kā arī atklāt mežonīgā tiranozaura slēpni. Tālāk
satikām iecienītos animācijas filmas varoņus īstā “Avārijas brigādes” pilsētiņā.
Apskatījām slaveno pieminekli, uzkāpām dzirnavās, lai nofotografētos kopā ar
Bembelātu, Poteriku un Sīlinku.
Visi centās vairākkārtīgi izbaudīt nobraucienu pa kameru šļūkšanas trasi- tas bija īsts
adrenalīns un ātrums. Stāstu takā bija ceļojums latviešu rakstnieku pasaku un varoņu
pasaulē - rūķi, princeses, velniņi un latviešu tautas varonis Lāčplēsis. Šie un citi
literārie tēli 20 leļļu ekspozīcijās, kuras veidojusi starptautiski pazīstamā leļļu
māksliniece Vladlena.
Virvju trasē bērni pārvarēja šķēršļus, šķērsoja tiltiņus, balansēja uz baļķiem un
izbaudīja nobraucienu pa virvi atpakaļ uz zemes, un tad devāmies uz piepūšamo
lecamspilvenu, kurš ar savu atsperīgumu un krāsainību sajūsmināja ikvienu, bet vēl
interesantāks bija ūdens spilvens, kurš kā milzīga ūdens gulta – tajā varējām
gan gulēt, rāpot, staigāt un lēkāt. Sajūta gluži kā brienot pa jūru, tikai izkāpjot, kājas
joprojām ir sausas.
Radošajās darbnīcās dekorējām piparkūkas, apzīmējām sejiņas, kas vēl vairāk radīja
sajūsmu par kopīgi pavadīto dienu. Bija iespēja izbraukt ar velokartiem brīvā dabā
400 metrus garā trasē.
Viens no interesantiem izklaides objektiem bija karuseļi - ķēžu, lidmašinu un twister
karuseļi. Lāzertags bija aizraujoša izskriešanās ar lāzerieroci - patīkama un aktīva
atpūta katram. Elektroauto autodromā bērni varēja parādīt savas braukšanas
prasmes. Atraktīvais minigolfa laukums piedāvāja izbaudīt nesteidzīgu, bet azartisku
spēli gan spēles mākslu apguvušiem spēlētājiem, gan arī tiem, kas to vēl nav
spēlējuši. Lāzeršautuvē katrs izvēlējās sev ērtāko lāzera ieroci un minūtes laikā
vajadzēja sašaut maksimālo skaitu mērķus.
Nobeigumā visi tikāmies pie liela izmēra saules pulksteņa ar skaistu apkārtnes
noformējumu, kas rādīja mums pareizu laiku un saguruši devāmies vēl
nofotografēties pie 3D dinozaura fotosienas, lai dotos mājās. Paldies bērniem, kuri
bija tik aktīvi un disciplinēti!

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrssauriesi/galerijas/ekskursija-uz-izklaides-parku-avarijas-brigade

Aija Šibajeva
Sauriešu dienas centra vadītāja
(29.06.2018.)

Kirils Buravcevs uzdāvināja 15 futbolbumbas Sauriešu dienas centra
jauniešiem
13. jūnijā plkst. 18:00 Sauriešu dienas centrā notika tikšanās ar Kirilu Buravcevu
– pašreizējo Latvijas futbola federācijas izglītības nodaļas metodiķi un treneru
instruktoru,
kā arī agrākā Stopiņu novada futbola kluba "Dinamo Saurieši" dibinātāju. Tikšanos
organizēja jaunatnes lietu speciāliste Rasa Feldmane.
Brīvā gaisotnē, baudot saldējumu, bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus
Kirilam, un arī saņemt padomus kā sasniegt nospraustos mērķus sportā un dzīvē.
Viņš bērniem un jauniešiem pastāstīja par savu pieredzi, par to, ja kādreiz rodas
slinkums, tad ir jāsaņemas un tas jāpārvar, deva padomus tiem pusaudžiem, kuri
pašreiz trenējas futbolā.
Pēc tikšanās visi nolēma vēlreiz satikties sestdien 16. jūnijā, jo redzot lielo interesi
par futbolu, Kirils vēlējās uzdāvināt visiem klātesošajiem jaunas futbola bumbas, lai
varētu trenēties futbola sacensībām sporta dienās novadā un lietderīgi pavadīt brīvo
laiku.

Sestdien Kirils Buravcevs bija klāt un uzdāvināja bērniem 15 futbolbumbas! Liels
paldies Kirilam par interesanto tikšanos un jaukajām dāvanām, kas vasarā ļoti
noderēs bērniem un pusaudžiem!
Aija Šibajeva
Sauriešu dienas centra vadītāja

(18.06.2018.)

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ JŪNIJĀ
7. jūnijā plkst. 14.00 Basketbola turnīrs Stopiņu pamatskolas stadionā.
8. jūnijā plkst. 13.00 orientēšanās sacensības pa Sauriešu ciematu.
13. jūnijā plkst. 12.00 minizoo “Brieži” apmeklējums, sporta aktivitātes, pikniks.
Lūdzam pieteikties tos bērnus, kuri vēlētos kopā doties interesanti pavadīt brīvo
laiku.
Otrdienās plkst. 12.00 Došanās uz dzīvnieku patversmi “Ulubele” staigāt ar
dzīvniekiem. Aicinām pusaudžus un jauniešus doties līdzi brīvprātīgajam jaunietim
Mattia piedalīties šajā brīvprātīgajā pasākumā.
27.jūnijā plkst. 9.00 ekskursija uz Atrakciju AB parku.
20.jūnijā plkst. 14.00 futbols bērniem Stopiņu pamatskolas stadionā.
Multfilmu skatīšanās pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 15.30-17.00.
Ceturtdienās plkst. 16.00 radošas aktivitātes bērniem.
22. jūnijā plkst. 12.00 Velosacensības ar dažādiem šķēršļiem bērniem, pusaudžiem.
Aicinām visus gatavoties sacensībām.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ MAIJĀ
Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00-17.00 vingrošanas nodarbības senioriem.
Nodarbības vada sertificēta fizioterapeite Evija Frolova.
3., 10., 17., 24., 31. maijā plkst. 17.00 Itāļu valoda.
9., 23., 30. maijā plkst. 15.00 Floristikas nodarbības - Garšaugu kompozīcija, Saules
kociņš, Dāvanu iesaiņošana. Vada Ingūna Knodze.
9. maijā plkst. 17.00 Eiropas dienas aktivitātes.
16. maijā plkst. 16.00 Futbola turnīrs.
18., 25. maijā plkst. 15.00 Jaunieši kopā ar brīvprātīgo jaunieti Mattia Lano dosies uz
dzīvnieku patversmi "Ulubele", kur dosies pastaigās ar suņiem.
19. maijā plkst. 13.00 Mandalu zīmēšana un krāsošana ar krītiņiem uz asfalta.
22. maijā Badmintona turnīrs bērniem un jauniešiem
26. maijā plkst. 14.00 Dosimies āra aktivitātēs, burbuļu pūšanas pēcpusdiena.

Dienas centrā Saurieši bērniem iesākās rosīgs pavasaris
Notika āra aktivitātes - futbola turnīrs bērniem, spēlēja paslēpes, spēles un jautrās
stafetes, galda spēļu pēcpusdienas. Visi ar lielu interesi piedalījās Twister spēļu
pēcpusdienās, kopīgi ar brīvprātīgo jaunieti Mattia Lano cepa kūkas un cienājās ar
tām.

Zemes dienā devāmies uz mežu, lai iepazītu kokus, meža augus, mācījāmies meža
iemītnieku, koku, augu nosaukumus latviešu, angļu un krievu valodās, tas bija
diezgan sarežģīts uzdevums, taču veiksmīgi tikām ar to galā.
Ar interesi pieaugušie un bērni darbojās filcēšanas nodarbībās un pagatavoja sev
skaistas rokassprādzes, dekorus un pavasarīgas gleznas no vilnas kārsuma. Tika
pagatavotas dekoratīvas cepures, ziedi, ar kuriem var piedalīties dažādos
pasākumos, pieskaņojot savam tērpam.

Maija mēnesī aicinām uz floristikas nodarbībām gan pieaugušos, gan bērnus.
Aija Šibajeva
Sauriešu dienas centra vadītāja
(24.04.2018.)

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ APRĪLĪ
6., 13., 20. aprīlī plkst. 17.00 itāļu valoda.
7. aprīlī plkst. 14.00 Futbola spēle Stopiņu pamatskolas sporta laukumā.
14. aprīlī plkst. 14.00 Twister spēles pēcpusdiena.
12. aprīlī plkst. 16.00 Brīvprātīgais jaunietis Mattia Lano kopā ar bērniem ceps kūku
un degustēs.
19. aprīlī plkst. 15.00 Dambretes turnīrs.
26. aprīlī plkst. 16.00 āra aktivitātes, stafetes un spēles.
21. aprīlī plkst. 14.00 Zemes diena - dosimies uz mežu mācīsimies atpazīt kokus,
krūmus, iemācīsimies to nosaukumus, arī dzīvnieku nosaukumus latviešu, krievu un
angļu valodās.

7., 14., 21. aprīlī plkst. 12.00 Filcēšanas nodarbības: glezniņas ar pavasarīgiem
motīviem no vilnas kārsuma, rokassprādzes, dekori. Vada Marija Puzankova.
28. aprīlī aicinām visus Sauriešu ciemata bērnus kopā ar vecākiem uz Lielo talku,
kopīgiem spēkiem sakopsim teritoriju pie Strēlnieku ielas, kur atrodas pagrabi,
nobērsim celiņus ar šķeldu, salasīsim mazos zarus, salasīsim atkritumus no
dzelzceļa stacijas apkārtnē.
Darba dienu pēcpusdienās gada spēļu pēcpusdienas bērniem no plkst. 14.00- 18.00.
Putnu būrīšu gatavošana. No plkst. 18.00- 20.00 biljards un novuss u.c spēles
jauniešiem, pieaugušajiem.
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 16.00-17.00 vingrošanas nodarbības senioriem.
Nodarbības vada sertificēta fizioterapeite Evija Frolova.
2. maijā plkst. 15.00 floristikas nodarbības, vada Ingūna Knodze.

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ MARTĀ
9.; 16.; 23. martā plkst. 17.00 itāļu valodas nodarbības.
6.; 13.; 20.; 27. martā plkst. 16.00 latviešu valodas nodarbības pirmskolas vecuma
un 1.-2. klases bērniem.
8. martā plkst. 15.00 Radošās darbnīcas: ziedu pagatavošana no papīra
10. martā plkst. 15.00 Loto spēles pēcpusdiena
14. martā plkst. 16.00 zīmējumi uz rokas ar hennu.
21. martā plkst. 16.00 Starptautiskā meža diena, dosimies āra aktivitātēs, spēlēsim
spēles, stafetes, dosimies uz mežu.
24. martā plkst. 14.00 Karaoke pēcpusdiena
29. martā plkst. 15.00 Lieldienu dekoru pagatavošana
Pēcpusdienās no plkst. 15.00- 18.00 galda spēļu pēcpusdienas kopā ar brīvprātīgo
jaunieti.
No 19. marta pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00- līdz 17.45 aicinām
apmeklēt vingrošanas nodarbības senioriem vecumā no 54 gadu vecuma.
Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Evija Frolova.

Jauns gads, jaunas aktivitātes
2018. gads dienas centrā Saurieši uzsākās ar Eiropas brīvprātīgo jauniešu
aktivitātēm. Ciemos uz divām nedēļām bija ieradusies mūsu bijusī brīvprātīgā
jauniete no Spānijas Jesika Jimenez ar savu jaunāko māsu Noeliju Jimenez, lai
kopīgi nosvinētu Ziemassvētkus un skolēnu janvāra brīvdienās kopīgi ar bērniem
darbotos dienas centrā. Jaunietes kopā ar brīvprātīgo jaunieti Mattia Lano organizēja
dažādas aktivitātes: orientēšanās sacensības pa ciematu, spēļu pēcpusdienas, āra
aktivitātes, kolāžu veidošana u.c. Brīvprātīgā jauniete vēlējās nodot visiem
sveicienus, ar kuriem bija pazīstama un kopīgi pavadīja laiku aktivitātēs iepriekšējā
gadā, cerams, mēs visi vēl ar viņu tiksimies vasarā, jo Jesika ļoti skumst pēc Latvijas
un mūsu novada bērniem. Arī brīvprātīgā jauniete no Ogres, spāniete Toni Benitez
organizēja interesantas jogas nodarbības bērniem un skolēniem. Piektdienu vakaros
bērni varēja mācīties itāļu valodu. Mattia ar Toni viesojās arī Ulbrokas vidusskolā, lai

pastāstītu par EBD un prezentētu Itāliju un Spāniju. Notika arī jauniešu organizēti
galda hokeja, biļjarda un novusa turnīri, uzvarētāji saņēma diplomus, medaļas un visi
varēja cienāties ar saldumiem.

Februāra mēnesī mazajiem bērniem notika latviešu valodas, itāļu un angļu
sarunvalodas nodarbības. Interesantas bija orientēšanās sacensības - dārgumu
meklēšana. Sacensību dalībnieki labi orientējās Sauriešos un ļoti ātri atrada visus
norādītos punktus, un salika puzles kartes.
Dienas centrā katru pēcpusdienu notiek galda spēļu vakari, notika arī sacensības
loto spēlē. Bērniem bija filmu pēcpusdiena. Valentīndienā kopīgi ar Mattia bērni locīja
no papīra origami sirsniņas un dāvināja tās tuviem cilvēkiem.
Aija Šibajeva, Sauriešu dienas centra vadītāja
(28.02.2018.)
Sauriešu dienas centrā februārī
2. februārī plkst. 15.00 Konsekrētās dzīves diena un sveču diena. Laba vēlējumu
sagatavošana saviem tuviniekiem, kreatīvā papīrmāksla. Sveču liešana plkst. 12.00
10. februārī plkst. 12.00 filmu pēcpusdiena bērniem.
14. februārī plkst. 15.00 Valentīndiena - sirsniņu locīšana no papīra, dāvināsim tās
saviem tuviniekiem, draugiem un ciemata iedzīvotājiem.
2.; 9.;16.; 23. februārī plkst. 17.00 itāļu valoda bērniem un skolēniem, pasniedz
brīvprātīgais jaunietis no Itālijas Mattia Lano.
6.; 13.; 20.;27. februārī plkst. 16.00 latviešu valoda nodarbības bērniem.
17. februārī plkst. 13.00 “Krievu loto” spēles turnīrs.

Katru darba dienu no plkst. 13.00- 18.00 galda spēļu pēcpusdienas, vada Mattia.
8., 22. februārī plkst. 16.00 angļu valodas pēcpusdienas bērniem, mācīsimies runāt
angliski
24. februārī plkst. 13.00 orientēšanās sacensības ”Dārgumu atrašana” (saldumu
lāde) pēc norādēm.

Sauriešu dienas centrā janvārī
17. janvārī galda futbola turnīrs.
27. janvārī biļjarda turnīrs.
31. janvārī novusa turnīrs.
5., 12., 19., 26. janvārī plkst. 17:00 itāļu valodas nodarbības.
Katru darba dienu no plkst. 15:00- 18:00 galda spēles kopā ar brīvprātīgo jaunieti
Mattia Lano.
19. janvārī aicinām kopīgi doties pie piemiņas akmens „Barikāde” Ulbrokā, lai
piedalītos 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumā.
18. janvārī plkst. 15:00 dekupāžas nodarbības.

