DIENAS CENTRS “UPESLEJAS”
PASĀKUMI UN NORISES 2012. GADĀ

Pasākumi decembrī
14.decembrī plkst.19.00 kultūras centrā ‘’Upeslejas’’ Aleksandra Čaka dzeju no krājuma
‘’Iedomu spoguļi’’ lasa un dzied aktieris Mārtiņš Vilsons. Ieeja bez maksas
Vecmāmiņu kluba aprūpētas amatu darbnīcas:
1.decembrī plkst.10.00- 12.00 Puzuru gatavošana;
plkst.13.00 Gājēju celiņa Upeslejas – Saurieši iestaigāšana - ģimeņu veselības gājiens
7.-8.decembrī Sveču dekorēšana
14.-15.decembrī Ziemassvētku apsveikumu darināšana
21.-22.decembrī plkst.10.00- 14.00 Suvenīru gatavošana no dabas materiāliem
28.-29.decembrī plkst.10.00-14.00 Šautriņu mešana, jautrie starti, atstarotāju izgatavošana.

Pasākumi novembrī
3.novembrī plkst.12.00 "Vecmāmiņu kluba" pirmais saiets. Klubiņa ietvaros
vecmāmiņas realizē projektu "Gudru došu padomiņu". Mārtiņdienas ķirbju pārsteigumi.
8.-9.novembrī lukturīšu gatavošana lāpu gājienam.
10.novembrī plkst.16.00 Upesleju dienas centrā Lačplēša dienai veltītīta Patriotisma stunda
kopā ar Afganistānas un Irākas kara dalībnieku Ziedoni Ločmeli. Lāpu gājiens uz 1919.gada
Igauņu brāļu kapiem.
16.-17.novembrī dienas centra un kultūras centra Upeslejas aktīvisti veiks ciema
dekorēšanu, par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
23.novembrī sākam darināt Adventes vainagus.
Visu novembra mēnesi katru piektdienu notiks projekts "Rokdarbu nodarbības".

Pasākumi oktobrī
1.oktobrī apsveikumu gatavošana un sveikšana ”Starptautiskā veco ļaužu dienā”.
Sveicam skolotāju - pušķu un apsveikumu gatavošana.
6.-7.oktobrī Upesleju dienas centrā iespēja mainīties, atdot vai piemeklēt drēbītes bērniem.

No 5.-26.oktobrim katru piektdienu notiks projekts „Rokdarbu nodarbības”: 5.oktobrī - Darbs
ar dabas materiāliem; 12.oktobrī - Pogošana; 19. un 26.oktobrī - Filcēšana. Projektu finansē
Stopiņu novada dome.
Oktobra sestdienās stikla apgleznošana.

Ar 2.oktobri sākas vingrošanas nodarbības Upesleju dienas centrā.

Pasākumi septembrī
4.septembrī, plkst.17:00 Upeslejās sporta laukumā pasākums bērniem „Atvadas no vasaras”.
Viesojas Mikipele un burvju mākslinieks.
14.septembrī plkst.19:00 Upesleju kultūras centrā koncerts, uzstājas duets „Sandra”,
plkst.21:00 vakaru turpinās dejas.

Dienas centrā "Upeslejas" ir iespēja mainīties ar bērnu (pieaugušo) drēbēm kā arī skolas
grāmatām un citiem piederumiem (penāļi, somas, burtnīcas, klades, pildspalvas
u.t.t.).Kultūras centrā Upeslejas notiek dienas centra apmelētāju un mākslas skolas keramiķu
radošo darbu izstāde. Izstāde atvērta daba dienās no plkst.12:00 līdz 20:00.

Pasākumi augustā
1. līdz 10.augusts - materiālu vākšana un noformēšanas darbi velīti Stopiņu novada 125 gadu
jubilejai;
13.līdz 17.augusts - sporta pasākumi: riteņbraukšana bērniem, tautas bumba, u.c.:
20. līdz 24.augusts - Stopiņu novada 125 gadu jubilejas pasākumi lielākajos novada ciemos,
arī Upeslejās: pirmdiena – bērnu un jauniešu diena, otrdiena – sporta diena, trešdiena –
mākslas un radošo nodarbību diena, ceturtdiena – pašdarbības kolektīvu diena, piektdien un
sestdien svētku noslēguma pasākumi Ulbrokā un Līgo parkā.
31.augustā - "Paliec sveika vasariņa!": zīmējumi uz asfalta, pušķis manai skolotājai,
pirmklasnieku pavadīšana skolu uzsākot.
Piektdienās - projektu dienas.

Pasākumi jūnijā
1.jūnijā plkst.13:00 Bērnu sporta svētki.
9.jūnijā plkst.17:00 multfilmu seanss.
21.un 22.jūnijā Jāņu vainagu darināšana.

22.jūnijā pagalmu rotāšana.
30.jūnijā Tautas bumba un rotaļas mazuļiem.

Pasākumi maijā
2.-3.maijā sporta laukuma labiekārtošana, jautrie starti.
7.-12.maijā no plkst.16.00-20.00 darbnīcas - apsveikumu, pušķu gatavošana Māmiņdienai;
12.maijā plkst.12.00 pagalmā pie 1.mājas Māmiņdienas pasākums „Mana mīļa māmulīte”.
Tautasdziesmu konkurss un radošas darbnīcas.
19.maijā plkst.11.00 Ģimeņu dienai veltīts veselības skrējiens, jautrie starti.
26.maijā no plkst.11.00 brīvprātīgais darbs – soliņu krāsošana bērnu pagalmā pie 1.mājas.

Pasākumi aprīlī
2.aprīlī plkst.16.00-20.00 Lieldienu suvenīru gatavošana.
5.aprīlī plkst.17.00 Lieldienu olu krāsošana.
6.aprīlīLielajā piektdienā plkst.15.00 kultūras centrā "Upeslejas" leļļu teātra izrāde bērniem
"Trīs sivēntiņi un vilks". Rotaļu pēcpusdiena.
9.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu zaķa rotaļas.
12.un 13.aprīlī putnu būrīšu gatavošana.
14.aprīlī Putnu dienu pasākumi.
21.aprīlī plkst.9.00 Lietā Talka Upeslejās.
28.aprīlī pārgājiens „Pretī pavasarim”
Katru nedēļu piektdienās un sestdienās Origami - papīra ziedu locīšana.

Pasākumi martā
No 2.-5.martam datorkursi pieaugušajiem.
3. un 4.martā suvenīru gatavošana Māmiņdienai.
10.martā - sniega figūru veidošana „Atvadas no ziemas”.
23. -31.martam skolēnu brīvdienu jautrie starti: 27.martā - šautriņu mešana; 28.martā dambrete; 30.martā - sacensības novusā.

Piektdienās, sestdienās nodarbības „Dari ko vari”: Ziedu veidošana no auduma; Rotu
gatavošana no pogām; Tērpu šūšana leļļu teātrim.

Pasākumi februārī
4.februārī, plkst.18:00 Upesleju ciemata iedzīvotāju atpūtas vakars sveču mēnesī.
8.-9.februārī no plkst.17:00 – 20:00 notiks sveču liešana.
9.-11.februārī sveču izstāde.
22.-25.februārī plkst.18:00 sacensības galda tenisā „Upesleju kauss 2012”.
25.februārī plkst.11:00 „Ziemas sporta svētki”, sacensības dažādos ziemas sporta veidos.
Februārī, katru piektdienu plkst.16:00, notiks batikošanas nodarbības.

