DIENAS CENTRS “SAURIEŠI”
PASĀKUMI UN NORISES līdz 2011. GADAM

Novusa turnīra aktualitātes
LEADER projekta ietvaros dienas centrs Saurieši saņēma jaunu novusa galdu,
tāpēc skolas brīvlaikā uzaicinājām citu dienas centru apmeklētājus uz novusa turnīru
Sauriešu dienas centrā. Novusa turnīru vadīja jaunieši: Ruslans Alts un Jana
Undrule. Atsaucīgi bija jaunieši no Ulbrokas un pusaudži no Salaspils. Jauniešu
grupā pirmo vietu ieguva Kristaps Tone, otro vietu Konstantīns Karpovičš un trešajā
ierindojās Oskars Tone. Ulbrokas jaunieši bija sīvi konkurenti Sauriešu dalībniekiem,
visa spēle bija spraiga un interesanta.

Pusaudžu grupā bija visvairāk dalībnieku, tāpēc bija ļoti jāpacenšas, lai gūtu uzvaru.
Pirmo vietu ieguva Artūrs Vehotko, otro- Markuss Taškāns un trešo – Juris Stroikovs.
Jaunākjā grupā veiksmīgi spēlēja divas meitenes, kuras novusa turnīrā piedalījās
pirmo reizi. Ceram, ka tas pamudinās turpmāk šo spēli spēlēt arī citas meitenes. Sajā
grupā pirmajā vietā bija Emīls Tarnavskis, otrajā vietā Valērija Ostaņina no Salaspils
un trešo vietu ieņēma Sabīne Rudzīte. Liels paldies turnīra vadītājiem, spēlētājiem
par atsaucību un ieinteresētību.

Projekts „Integrācijas projekts sociāli mazturīgajiem - Rīgas rajonā Stopiņu
novada Dienas centrā ”Saurieši”
Šobrīd dienas centrā norisinās projekts „Integrācijas projekts sociāli mazturīgajiem Rīgas rajonā Stopiņu novada Dienas centrā "Saurieši". Projektu finansē Vācijas
katoļu labdarības organizācija „RENOVABIS” sadarbībā ar Caritas Latvija un Stopiņu

novada domi (Caritas Latvija projekta Nr. LV017951). 2009.gadā projekta ietvaros
norisinājušies dažādi kursi pieaugušajiem, piemēram, rotu darināšanas, floristikas,
konfekšu pušķu darināšanas un dāvanu iesaiņošanas kursi, kā arī radošās darbnīcas
bērniem, piemēram, eņģelīšu izgriešana no finiera, dekupāžas tehnikas apguve, utt.
2010.gadā projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
Janvārī
Datums
Pasākums
6.un 9.janvāris
pl.11:00 dekupāžas kursi bērniem
23.janvāris
Eņģelīšu izgatavošanas un liešanas no speciāla stikla
materiāla kursi bērniem
30.janvāris
Pasākums bērniem – sveču liešana un sveču dienas
vakars
Februārī
Datums
Sestdienās
Martā
Datums
6. un 13.marts
20.un 27.marts
atklātnīšu gatavošana
Aprīlī
Datums
10.,17.,24.aprīlis

Pasākums
pl.12:00 zīda apgleznošanas kursi pieaugušajiem
Pasākums
pl.12:00 zīda apgleznošanas kursi pieaugušajiem
pl.11:00 floristikas kursi bērniem, olu apgleznošana,

Pasākums
pl.11:00 stikla apgleznošanas kursi bērniem

Maijā
Datums
Pasākums
8.maijs
pl.11:00 floristikas radošās darbnīcas bērniem, puķu pušķu
gatavošana māmiņām un vecmāmiņām
Jūnijā
Datums
22.jūnijs
kvasa dzeršana

Pasākums
Jāņu ielīgošana; Jāņu vainagu izgatavošana, siera ēšana,

Lūgums pieaugušajiem, kuri nāks uz zīda apgleznošanas kursiem pieteikties pa
tālruni 67956786.

Projekts ”Lai smaržo sveces gadumijā”

No 2009.gada gada 1.novembra līdz 23.decembrim Sauriešu dienas
centrā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Stopiņu novada domes atbalstu notika
projekts „Lai smaržo sveces gadumijā”. Dienas centra vadītāja izsaka lielu pateicību
par veiksmīgi padarīto darbu gan pasniedzējai Aļonai Dimovai, gan 22 pulciņa
dalībniekiem, kuri ar lielu degsmi un interesi piedalījās šajā projektā. Kopā projekta
ietvaros notika astoņas nodarbības, kurās piedalījās 22 bērni un skolēni no Sauriešu
un Upesleju ciematiem. Jaunā paaudze apguva senās sveču liešanas tradīcijas,
sveču liešanas tehnikas un to vēsturi. Projekta dalībnieki izzināja šo seno tradīciju,
uzzināja par seno dravnieka darbu, par bišu nozīmi cilvēka dzīvē, kā arī par medus
ārstnieciskajām īpašībām.

2009.gada 23.decembrī dienas centrā notika bērnu un skolēnu izlieto sveču,
izgriezto, un zīmēto darbu izstāde. Kopā tika minētas mīklās, stāstītas pasakas
teikas, skaitīti dzejoļi, kā stāstīti stāsti par bitēm, dravniekiem un sveču liešanas
tradīcijām. Pasākuma dalībnieki cienājās ar piparkūkām un karstu kakao dzērienu.
2009.gada 28.novembrī dienas centrā adventi iedziedāja sv. Damiāna jauniešu kora
grupa. Gaisā virmoja īpaša Ziemassvētku noskaņa. Visiem klātesošajiem bija iespēja
aizdedzināt izlietās sveces un izteikt sev un apkārtējiem laba vēlējumus. Koncerta
apmeklētāji bija sajūsmā par sveču medus smaržu un mazākie klausītāji pat
mēģināja sveces pagaršot, tādējādi pārliecināties vai tās tiešām nav no medus.
Izlietās sveces tika dāvinātas visiem koncerta dalībniekiem.
Sveču liešana tika īstenota arī Sveču dienā (2.februāris), piesaistot vēl papildus
interesentus, kā arī plānojam ar mūsu lietajām svecēm iepriecināt Stopiņu
pamatskolas 9.klases absolventus un skolotājus. Dienas centra Saurieši apmeklētāji
vēlas turpināt sveču liešanas tradīcijas mājās kopā ar vecākiem un draugiem, jo tas ir
aizraujoši un svecēm ir dots īpašs spēks nomierināt un radīt labu omu.

Novusa turnīrs dienas centrā “Saurieši”
Ar nepacietību visi gaidīja novusa turnīru dienas centrā. 17. decembrī notika turnīrs
jaunākajai grupai līdz 14 gadiem. Spēle ritēja ļoti spraigi, gadījās, ka kauliņu nekādi
nevarēja iesist, lai gan likās, ka nu jau spēle galā. Pārliecinošu uzvaru guva Dainis
Līcis- Līcītis, otrajā vietā ierindojās Arturs Vehotko un trešo vietu ieguva Roberts
Vehotko. Uzvarētāji saņēma skaistas medaļas un diplomus. Labu spēli parādīja arī
Romāns Tēviņš, Vjačeslavs Stefanovičs, Jevģēnijs Orehovs un par to saņemot
diplomus. Visiem tika arī nelieli saldumi.
2009.gada 18.decembrī interesanta spēle bija arī vecākajā grupā. Emocijas sita
augstu vilni, jo uzvaru gūt bija grūti. Godalgoto pirmo vietu ieguva Konstantīns
Karpovičs, otrajā vietā iekļuva Romāns Raptanovs un trešajā vietā Māris Luste.
Paldies par palīdzību turnīra organizēšanā Borisam Kolodinskim.

Sacensības dienas centrā Saurieši “Supermeitene un superpuika”
30. oktobrī dienas centrā Saurieši notika sacensības “Superpuika un supermeitene”.
Šo dienu visi gaidīja ar nepacietību, centra telpas bija skolēnu un jauniešu
pārpildītas, jo katrs vēlējās piedalīties sacensībās, parādīt savas prasmes un
sportiskumu.Jaunākajiem dalībniekiem bija jāprot mest šautriņas un bumbiņas mērķī,
prasmīgi lidināt lidojošos šķīvīšus, tālumā aizripināt pildbumbu, lekt ar lecamauklu,
pildīt matemātiskus vingrinājumus. Jaunāko klašu skolēnu konkurencē uzvaru guva
Sofija Loginova un Aleksandrs Genkins.Vecāko klašu skolēniem un jauniešiem
sacensībās bija jāparāda savas prasmes roku saliekšanā un iztaisnošanā, šuatriņu
mešanā, dambretē un novusa spēlēs.
Par superpuiku kļuva Ruslans Alts, Artūrs Vehodko, bet sīvā meiteņu konkurencē
uzvaru guva Nadzežda Filimonova.
Paldies pasākuma organizatoram Aināram Vaičulenam par pasākuma vadīšanu un
organizēšanu un Stopiņu novada domei par balvām uzvarētājiem.
Dienas centra vadītāja Aija Šibajeva

Projekts „Nesēsim stiklu vējā, bet ļausimies otu dejai”

Rīgas rajona padomes finansētais projekts „Nesēsim stiklu vējā, bet ļausimies otu
dejai” ir noslēdzies. Sauriešu ciemata jaunietes un sievietes trīs mēnešu garumā
dienas centrā „Saurieši” nodarbojās ar stikla apgleznošanu. Ar otu pieskārieniem un
krāsu burvību dažādi trauki – stikla burciņas, vāzes, krūzes, glāzes, salātu trauki,
spuldzītes u.c. ieguva otru dzīvi. Tika apgūta ne tikai apgleznošana ar stikla krāsām,
bet arī salvešu apgleznošanas tehnika uz traukiem, kas lieliski papildina zīmējumu
un krāsu bagātību un padara katru trauku vienreizīgu.
Pulciņu vadīja Biruta Adumāne, Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikuma pasniedzēja.
Projektu apmeklēja 22 dalībnieces. Noslēdzoties projektam visiem bija liels
gandarījums par paveikto darbu. Kaut arī projekts ir beidzies, bet tas veicinājis vēlmi
turpināt darboties un apgūt ko jaunu gan projekta dalībniecēm, gan citiem
iedzīvotājiem, kuri redzēja skaisto rezultātu. Darbu stikla apgleznošanā turpināt varēs
arī skolēni, kuri apmeklēs dienas centru. Šis projekts veicināja novada sievietēm ar
neformālās izglītības palīdzību atrast sev domubiedrus, papildināt zināšanas un rast
interesi par mākslu ar dekoratīvi lietišķās mākslas veidu – stikla apgleznošanu, lai
nākotnē šīs iemaņas varētu pielietot izrotājot savus mājokļus, veidot interesantas
dāvanas sev tuviem cilvēkiem, kā arī nododot šīs zināšanas un prasmes saviem
bērniem, mazbērniem.
Projektā ar informatīvu atbalstu iesaistījās arī Sauriešu bibliotēka, rosinot ciemata
iedzīvotājus pieteikties un apmeklēt stikla apgleznošanas nodarbības. Projekta
rezultāts – dažādās tehnikās apgleznoto stikla trauku izstāde pašlaik līdz 4.jūnijam
skatāma Sauriešu bibliotēkā, kur arī notika divas nodarbības un projekta noslēguma
pasākums. Paldies bibliotēkas vadītājai par atsaucību iedzīvotāju informēšanā par
dienas centra aktivitātēm un izstādes veidošanā.

Sauriešu dienas centra futbola komanda piedalīsies labdarības turnīrā
2010.gada 27.augustā Sauriešu dienas centra futbola komanda piedalīsies
Labdarības turnīrā fubolā, kas norisināsies Rīgā Olimpiskajā Sporta Centrā
(Grostonas iela 6B). Labdarības turnīru organizē Modern Times Group. Modern
Times Group jeb MTG ir starptautiska mediju grupa, kas darbību Latvijā uzsāka
1998.gadā. Kā pirmais MTG uzņēmums Latvijā ienāca SIA TV3 Latvija un televīzijas
kanāls TV3, kurš šobrīd ieņem vadošās līdera pozīcijas. MTG galvenā darbības joma
ir televīzija un Latvijā skatītājiem tiek piedāvāti tādi televīzijas kanāli kā TV3, TV6, 3+,
arī Viasat un radio Star FM.
MTG nolēmis organizēt MTG Pasaules Miera kausu, kas 2010.gada rudenī
norisināsies Norvēģijas pilsētā Oslo, tajā aicināti piedalīties bērni, kurus dzīve nav
lutinājusi. MTG Pasaules Miera kausā piedalīsies viena komanda no katras valsts,
kurā darbojas MTG. Tas nozīmē, ka arī Latvijas pārstāvjiem paredzēts brauciens uz
Oslo. Bet, lai tajā piedalītos, jāiegūst 1.vieta Latvijas mēroga turnīrā, kurš
norisināsies vienu dienu Latvijā laika posmā 15.-27.augusts (konkrēta diena un laiks
tiks precizēta). MTG, organizējot MTG Pasaules Miera kausu, vēlas veicināt MTG
jauno Miera Vēstnieku attīstību, palīdzot iegūt bērniem labāku izpratni par kultūru
atšķirībām, iecietības nozīmi sabiedrībā un savstarpēju cieņu, izmantojot futbola
spēli.
Īsumā par MTG Pasaules Miera kausu
Viena labākā komanda no katra vietējā turnīra (šajā gadījumā no Latvijas) tiks
nosūtīta uz Oslo, lai piedalītos MTG Pasaules Miera kausā, kurā aizstāvētu Latvijas
godu.Turnīra laikā tiks noskaidrota stiprākā futbola komanda, labākie spēlētāji un
atraktīvākie līdzjutēji. Turnīrā aicināti piedalīties bērni vecumā no 12 līdz 14 gadiem
(komandai nepieciešami 12 spēlētāji). Turnīrs notiek saistībā ar Nobela Miera

Prēmijas uzvarētāja paziņošanu šī gada oktobrī. Bērni Oslo tiks iesaistīti arī tādās
izglītības aktivitātēs, par kurām atbild Nobela Miera centrs un Sarkanā Krusta
organizācija. Bērniem turnīra laikā tiks vairota izpratne par to, cik svarīgs ir miers,
iecietība, cieņa, utt. Šīs aktivitātes ietver arī Tolerances skolu un Miera gājienu.
Vēlēsim veiksmi savējiem!
Caur pasaku varoņiem savu izjūtu pasaulē
Oktobra mēnesī bērniem bija “grūtas dienas”, jo centrā ciemojās zilonītis Nezinītis un
mājas gariņš- Kuzja. Abi personāži nevēlējās iet uz skolu mācīties, jo domāja , ka
pietiek ar to, ka prot lasīt un mazliet skaitīt. Labi, ka nāca palīgos gudrais pelēns
Miks, kurš prata pārliecināt, cik labi ir mācīties skolā, cik daudz var uzzināt jauna, kā
dzīvē to prasmīgi pielietot. Bērniem bija iespēja pastāstīt par savu Stopiņu
pamatskolu, bērnudārzu. Katram dalībniekam bija jāpiedalās leļļu izrādē, lai varētu
iejusties zilonīša, mājas gariņa vai gudrā pelēna lomā. Izrāde bija interesanta,
bērniem bija vēlme to darīt vēl un vēl. Dalībnieki vēl noskatījās pamācošas
multipilkācijas filmas. Vienā no filmām divi zēni nevēlējās apmeklēt skolu, jo viņiem
likās, ka tikai cilvēkiem ir jāmācās un jāstrādā. Puikām bija dota iespēja pārvērsties
par putniem, taurenīšiem un skudrām, kad viņi to izdarīja un nolēma vienkārši
izklaidēties, tad gan viņus piemeklēja nedienas, jo jāstrādā, jāmācās un jāizvairās no
bīstamām situācijām bija visiem filmas varoņiem. Bērni saprata, ka bez darba un
uzcītības nekas nesanāks, tāpēc vienmēr ir gan jāmācās, gan kārtīgi jāizdara jebkurš
darbs.
Sauriešu dienas centra vadītāja

Futbols Sauriešos
24. maijā notika futbola spēles dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Piedalījās
četras Sauriešu ciemata jauniešu un skolēnu komandas. Sīvā konkurencē uzvaru
guva FC Nike, otro vietu ieņēma Dizel, trešajā ierindojās Premium, bet Far West
palika ceturtajā.
Spēlēs labākie: uzbrucējs – Konstantīns Guļenko, aizsargs – Aleksandrs Kagarlickis,
vārtsargs – Jevgenijs Petrovskis.
Atbildīgais par futbola spēļu norisi bija Kirils Buravcevs. Viņš palīdzēja komandām
sagatavoties spēlēm un pildīja tiesneša pienākumus. Par Kirila ieguldīto darbu liels
viņam paldies. Visi dalībnieki bija apmierināti par lietderīgi pavadīto laiku,
saņemtajām medaļām un dāvanām. Uz nākošajām spēlēm pieteicās vēl viena
skolēnu komanda, kura pašreiz bija līdzjutēju lomā. Mūsu ciematā futbols ir kļuvis ļoti
populārs, tāpēc sacensību laikā visi dalībnieki nolēma, ka futbola spēles ir jārīko reizi
mēnesī, lai visi varētu aktīvi iesaistīties.

Sauriešu dienas centrā notika novusa turnīrs.
Apsveicam uzvarētājus!!!
Labāko sniegumu parādīja Ruslans Alts,
otrajā vietā ierindojās PāvelsBaševojs,
trešo vietu ieguva Jurijs Baševojs.

Ziemassvētku aktivitātes

Dienas centra dalībnieki aktīvi taisīja Ziemassvētku vainagus, Jaungada eglītes, paši
savām rokām darināja sev Rūķu cepures un Ziemasvētku zeķes, kurās varēs ievietot
dāvanas. Patīkams process bija Ziemassvētku dāvanu iesaiņošana savām ģimenēm
vai draugiem- nobeigumā bija Piparkūku ballīte. Tapa arī fotorāmīši kā dāvanas
māmiņām, māsām, brāļiem un pašiem sev. Skolēnu darinātās eglītes un vainagi
iedvesmoja arī citus. Jaunieši: gan puiši, gan meitenes nolēma savām ģimenēm
dāvināt pašu rokām veidotas eglītes.

Sv.Halovīna svētki
Šos svētkus svin naktī pirms visu svēto dienas. Šos svētkus citās valstīs svin
aptuveni 2000 gadus. Latvijā tos sāka svinēt pavisam nesen. Svētkos sanāk kopā uz
karnevālu atbaidošas maskas, kuras kopīgi izpriecājas. Bērni maskās ģērbušies iet
lūgt konfektes un citus saldumus. Arī Sauriešu bērni jau vairākus gadus gatavojas un
piedalās šajos svētkos - izgiež ķirbjus, gatavo maskas un iet lūgt saldumus.

Marte Meo – pašu spēkiem! ”Es gribu, lai mans bērns izaug laimīgs”
Marte Meo ir metode, kas var sniegt atbildes un palīdzēt vecākiem šādās situācijās.
Ko es varu darīt, kā palīdzēt savam bērnam, ja:
•
•
•
•
•
•
•

Viņš pārāk bieži niķojās, raud, „ neklausa”,
Kaujās, ir agresīvs,
Ir problēmas ar ēšanu, gulēšanu, ģērbšanos,
Ir hiperaktīvs,
Manam bērnam ir grūti atrast draugus, kopā spēlēties,
Negrib iet uz bērnudārzu,
Nemācās, negrib pildīt mājasdarbus utt.

Projekts jauniešiem “ Nāc, meklē, piedalies”Nr.VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0231/46
Projekts uzsākts 2007. gada jūlijā un tiks pabeigts 2008. gada jūlijā. Projektu
līdzfinansē Eiropas Savienība, projektu īsteno Latvijas Pieaugušo izglītības
apvienība kopīgi ar 10 Latvijas pašvaldībam, viena no tam ir Stopiņu novads.
Projekta dalībniekiem 01.03.2008. notika Izmitināšanas centra „ Mucenieki”
apmeklējums, apskate. Jauniešus iepazīstināja centra vadītāja vietniece Aija
Šibajeva ar tēmām: Patvēruma meklētāji, bēgļi, statistika, līdzcietība, iejūtība pret
otru cilvēku, kultūratšķirības u.c. Jaunieši iepazīstināja ar iepriekšējā gada projekta „
Tu saproti mani, es saprotu Tevi” aktivitātēm, parādot prezentācijas materiālu.
Nobeigumā bija dejas uz elektroniskajiem deju paklājiem.
08.03. 2008. notika psiholoģes Ievas Vaines lekcija par tēmu: Sociālpsiholoģiskais
treniņš, veiksmīgas saskarsmes veidošana, lai attīstītu kontaktēšanās, uzstāšanās
prasmes, izprast citus cilvēkus, darba devēju u.c. jautājumi.
15.03.2008. VND pārstāve Laila Cildermane sniedza informāciju par karjeras
plānošanu un profesionālo izvēli: Izglītības sistēma Latvijā. Bija jāaizpilda interešu
tests- 144, jāatbild uz visiem 144 jautājumiem un jāveic analīze, lai noteiktu, kura
profesija ir piemērotāka katram jaunietim. Iepazīstināja ar darba tirgus pieprasījumu.

22.03.2008. Biedrības „Drošā māja„ valdes priekšsēdētāja Sandra Zalcmane
iepazīstinaja jauniešus ar sarežģītu un smagu tēmu:
Cilvēku tirdzniecības fenomenu, kā jaunieši kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem
(vervēšanas metodes, veidi, vervētāju iedalījums, cilvēku tirdzniecības sastāvs).
Legāliem un nelegāliem darba piedāvājumiem, mīti par cilvēku tirdzniecību, darba
tirgus pieprasījums, preventīvā informācija cilvēku tirdzniecības risku mazināšanai.
Kur griezties pēc palīdzības un konsultācijām, kā to darīt pareizi, pazīmes, pēc
kurām atpazīst cilvēku tirdzniecībā cietušo.
05.04.2008. bija tikšanās ar psiholoģi Ievu Vaini, lai diskutētu par tēmām:
savstarpējā saskarsme, attiecības ģimenē un ar vienaudžiem. Individuālā pieredze ar
saviem vecākiem un tās iespaids uz tālāko jaunieša dzīves ceļu.
Pozitīvās un negatīvās pieredzes ietekme uz jaunieša personiskās ģimenes
veidošanu,
negatīvie faktori ģimenē – alkoholisms, narkotikas, agresīva uzvedība, konstruktīvie
konfliktu risināšanas mehānismi, sadarbības prasmes.
Labprāt jaunieši diskutē un dalās savos iespaidos ar Īpašo uzdevumu ministra
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītājas padomnieku Kasparu Zālīti,
kurš novadīja lekcijas 18.-19. 04.2008., lai attīstītu prasmi runāt ar darba devēju,
prasmi sevi parādīt kā speciālistu un labu darbinieku, mācīties savas personības
plānu izstrādāt, domāt par nākotni, izglītības iespējām u.c. jautājumi.
12.04. un 26.04.2008. jaunieši varēja diskutēt, uzzināt interesējošos jautājumus no
NVO „ Papardes zieds” lektora Gata Pavāra par savstarpējām attiecībām, par
seksuālo attiecību uzsākšanu, drošu seksu. Maija mēnesī notika lekcija par
kontracepciju, dzemdībām un abortu.
Stopiņu novada domes sociālā darbiniece Ilma Lāčgalve sniedza informāciju par
tēmām: Materinitātes pabalsts. Bērna piedzimšanas pabalsts. Paterinitātes pabalsts.
Vecāku pabalsts. Bērna kopšanas pabalsts. Ģimenes valsts pabasts, pašvaldību
pabalsti. Stopiņu novada domes saistošie noteikumi “Par sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību”.
26.04.2008. Stopiņu novada Sauriešu bibliotekāre Kristīne Cimdiņa iepazīstināja ar
informāciju: arodskolas, tehnikumi - izglītības iespējas, sev piemērotas profesijas
apguve, informācijas atrašana internetā, materiālu apskate un pieejamība - no
izstādes „ Skola 2008”.
Aprīļa mēnesī četri jaunieši devās „ Ēnu dienās” uz Rīgu, lai apskatītu un iepazītos
ar (IOM ) Starptautiskās Migrācijas Organizācijas darbu. Jaunieši vēl dosies uz Īpašo
uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, lai iepazītos ar tā
darbu, projektiem u.c. informāciju.
Noslēguma pasākumā, 17. maijā- sporta dienā piedalījās projekta “Nāc, meklē,
piedalies” dalībnieki. Līdzi tika ņemti arī skolēni, jaunieši un pusaudži, kuri
nepiedalījās projektā. Kopīgais dalībnieku skaits no Stopiņu novada bija 40 dalībnieki
un četri dienas centru vadītāji. Uz sporta pasākuma norises vietu pa ceļam savā
autobusā paņēmām arī patvēruma meklētājus un bēgļus no Patvēruma meklētāju
izmitināšanas centra “Mucenieki”. Aktīvi piedalījās sporta pasākumos Ropažu
novada iedzīvotāji, jo sevišķi daudz dalībnieku bija no Zaķumuižas ciemata.
Pasākuma organizators bija Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, atbalsta- Eiropas
Bēgļu fonds. Pasākuma mērķis bija, lai dalībnieki izprastu, kas ir citu tautu tradīcijas,
kultūra, kas esam mēs paši, ko mēs vēlamies sasniegt, saprast, kas ir iejūtība un

līdzcietība pret otru cilvēku, cik grūti vai viegli ir iedzīvoties no citas valsts
iebraukušajiem cilvēkiem.
Stopiņu novada projekta dalībnieki bija apmeklējuši Patvēruma meklētāju
izmitināšanas centru “Mucenieki”, tur pabijuši arī “Ēnu dienās”, tāpēc tika nolemts, ka
aktīvu dalību ņemsim organizētajā sporta pasākumā.
Sporta aktivitātēs tika izmantots viss stadions, pie ieejas tika izdalītas dalībnieku
anketas, uz uzstādītās skatuves tika vadīts pasākums, skanēja mūzika, raiti tika
vadīta pasākuma gaita.
Spēļu koncepts - ir ļoti daudz zemju, katrā no tām ir interesantas lietas, ko apskatīt,
izbaudīt, katrā no tām jāciena tradīcijas, cilvēki, ja Tu esi kā ciemiņš. Savās
mājās Tu esi saimnieks, bet Tev jābūt viesmīlīgam pret citiem.
Dalībnieki varēja tuvāk iepazīties un aprunāties arī ar patvēruma meklētājiem un
bēgļiem (alternatīvo statusu ieguvusās personas no Somālijas runā latviešu valodā
un tāpēc varēja jebkurš aprunāties un uzdot interesējošo jautājumu), jo sevišķi
atraktīvs bija mazais zēns no Kenijas, kurš sadraudzējās ar daudziem pasākuma
apmeklētājiem.
Stadions bija sadalīts vairākās zonās - zemēs/kontinentos. Katrā kontinentā bija tam
raksturīgie pasaku tēli, dzīvnieki, sporta spēles. Katrs kontinents bija atdalīts ar
lielformāta plāksni - Austrālija, ASV, Eiropa, Āzija utt. Pēdējais punkts bija Latvija.
Spēles sākumā katram tika iedalīta dalībnieka kartīte ar veicamo uzdevumu sarakstu
- katrā kontinentā bija jāveic konkrēta darbība un jāsaņem zīmodziņš par padarīto, lai
nobeigumā varētu saņemt balvas. Paralēli šīm aktivitātēm bija iespējamas
individuālas sacensības.
Visas aktivitātes bija veidotas tā, lai visa vecuma bērniem katrā kontinentā būtu ko
darīt. Vajadzēja ķert zivis, braukt četratā ar paralona slēpēm, spēlēt badmintonu, lekt
ar piepūšamu zirgu apkārt šķērslim, mest mērķī, spēlēt beisbolu, volejbolu
u.c. Varēja arī līmēt, strādāt ar dabas materiāliem, zīmēt.c. aktivitātes. Jebkurš
varēja piedalīties izjādēs ar zirgu. Lai izjustu pilnībā savu spēku izsīkumu - visi varēja
izlēkāties uz batutiem. Tā bija lietderīgi un interesanti pavadīta sestdiena.
Jūlija mēnesī visi projekta dalībnieki dosies kopīgā ekskursijā uz Igauniju,
apmeklēsim Tallinu, vecpilsētu un citus kultūrvēsturiskus objektus.

Lekcijas
Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītājas
padomnieks Kaspars Zālītis novadīja š.g. 01. un 16.februārī - 10 stundu nodarbības
projekta mērķa grupas jauniešiem par šādām tēmām:
·
·
·
·
·
·
·

izglītības nozīme un iespējas Latvijā un ārvalstīs;
darba tirgus iespējas Latvijā un ārvalstīs;
brīvprātīgais darbs, tā nozīme un iespējas Latvijā un ārvalstīs;
starpkultūru pieredze strādājot ārvalstīs;
iespējas, ko sniedz starptautiskās apmaiņas programmas;
problēmas, ar ko saskaramies strādājot ārvalstīs;
protokols un etiķete

Biedrības „Drošā māja” valdes priekšsēdētāja Sandra Zalcmane 23.02.2008.
novadīja lekcijas par tēmu:

·
ko jauniešiem vajadzētu zināt par cilvēku tirdzniecības fenomenu? (vēsturiski,
šobrīd Latvijā un pasaulē, mērķis, upuru transportēšanas maršruti)
·
cilvēku tirdzniecības formas, riska grupas
·
kāpēc jaunieši kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem? (cēloņi, veicinošie
faktori, problēmas, kas pakļauj jauniešus cilvēku tirdzniecības riskam, līdzekļi cilvēku
tirdzniecības īstenošanai)
·
filma „Nestāstāmie stāsti”
·
diskusijas, grupu darbi, atgriezeniskā saite
Kristīne Cimdiņa Sauriešu bibliotēkas vadītāja iepazīstināja jauniešu grupu ar
sekojošām tēmām:
·
·
·
·

informācijas meklēšana internetā
CV, motivācijas vēstule
darba intervija
praktiskās nodarbības

Starptautiskās Migrācijas organizācijas semināri
Sauriešu ciemata jaunieši jau otro gadu ir paveikuši lielu darbu – piedalījušies IOM
(Starptautiskās Migrācijas organizācijas) organizētajos projektos.
2006. gadā jaunieši piedalījās projektā „Viegls darbs ārzemēs”, lai uzzinātu un
sniegtu zināšanas citiem par to, kā cilvēks var tikt izmantots, varbūt par pakļauts
vardarbībai svešā valstī, jo sevišķi, ja viņš nezina valodu.
Semināra beigās jaunieši no Sauriešu, Upesleju un Ulbrokas dienu centriem devās
divu dienu ekskursijā uz Igauniju.
2006.gada 31. maijā tika pabeigts projekts „Tu saproti mani, es saprotu Tevi”, kurā
jaunieši informēja citus novada iedzīvotājus par patvēruma meklētājiem un bēgļiem
Latvijā. Ja kuru interesē šī informācija, tad materiālus var atrast dienas centros.
Aļona, Aivis, Emīls un Pāvels apmeklēja IOM organizēto semināru Siguldā par
patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijā, lai mācītos prezentēt un pasniegt iegūtās
zināšanas citiem.
Nobeigums arī šajā projektā bija triju centru jauniešu divu dienu kopīga ekskursija uz
Lietuvu, kuras laikā apmeklēja Bēgļu centru Rukla, apskatīja Eiropas parku, Krusta
kalnu, Trakai pili.

