Rūjienas izstāžu zālē mākslinieka Pētera Postaža gleznu izstāde LATVIJA
Rūjienas kultūras nama foajē kultūras nama mediju pulciņa audzēkņu
III Starptautiskā foto festivāla “Rūjiena – Higašikava /Japāna” darbu izstāde
Rūjienas pilsētas bibliotēkā Dzintras Žvagiņas fotogrāfiju izstāde “Mani mirkļu medījumi”.
Bērnu literatūras nodaļā – Rūjienas vsk.1. un 3.klašu skolēnu zīmējumu izstāde “Koki un sniegavīri ziemā”.

Rūjienas novada tautskolā:
Aušanas nodarbības (tautiskie brunči, lupatu deķi, lina sedziņas) Vad. Vija Rulle, Ausma Caune. Pēc individuāla plāna.
Angļu valoda. Vadītāja Daina Tentere. Nodarbības notiks trešdienās 7.,14.,21.,28. martā.
pl.17.00 – angļu sarunvaloda
pl.18.30 – angļu valoda iesācējiem
Itāļu valoda. Pasniedzēja Francesca Bonsi, Erasmus+programmas “For active youth in Rujiena 2” brīvprātīgā darbiniece.
Nodarbības notiks pirmdienās 12., 19., 26.februārī pl.17.00
Tekstilaplikācija uz auduma. Tēma: PAVASARA ZIEDI ( 4 nodarbības). Vadītāja - tekstilmāksliniece Diāna Hofmane.
Nodarbības notiks ceturtdienās 1.,8.,15.,22. marts pl.17.00. Vietu skaits ierobežots.
Informācija un pieteikšanās uz nodarbībām - Rūjienas novada Tautskolas vadītāja Gita Zariņa mob.t. 26397236
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2.martā pl.16.00; 18.30 Filma “Nameja gredzens”, rež. Aigars Grauba. Ieeja Eur 3.
6.martā pl.16.00; 18.30 Vietu skaits ierobežots! Biļešu rezervācija pa tālr. mob.29430703, 64263556
3.martā pl.18.00 VPDK Luste ielūdz uz ikgadējo tautisko deju kolektīvu koncertu DANCĀŠANA RŪVENĀ. Ieeja Eur 1
5.martā pl.18.15 Nodarbības „Sevis un savu jautājumu izpētei”, izmantojot B.Helingera ģimenes sistēmisko

NORISES VIETA
Rūjienas kultūras nama
2.stāva zālē
Rūjienas kultūras namā
Rūjienas novada tautskolā

sakārtojumu metodi. Agneses Vaļinieces vadībā.

6.martā no pl.17.00 Dāmu vakars ar lakatu siešanas meistarklasi un pačalošanu pie tējas krūzes. Kā ar aksesuāru palīdzību

Rūjienas novada tautskolā

mainīt tēlu, "atdzīvināt padzīvojušu" tērpu un radīt dažādību savā garderobē, pieredzē dalīsies
tekstilmāksliniece AgneseVaļiniece . Vietu skaits ierobežots!

7.martā pl.17.00 Numeroloģija. Pasniedzēja Edīte Glāzere
8.martā pl.19.00 Savas skaistākās dziesmas visām sievietēm veltīs – IEVA un AIVARS LAPŠĀNI. Ieeja brīva.
9.martā pl.19.00 Samanta Tīna un Jānis Skanis muzikāli izklaidējošā programmā par sievieti un vīrieti “Viņš & Viņa”.
Galdiņu vakars intīmā gaisotnē ar dziesmām, sarunām un spēlēm.

Rūjienas novada tautskolā
Lodes kultūras namā
Rūjienas kultūras namā

Ieeja Eur 3.

10.martā pl.12.00 Tikšanās ar aktrisi, astroloģi, vairāku grāmatu autori Akvelīnu Līvmani. Atvērsim sirdis sarunām! Ieeja brīva. Vilpulkas sākumskolas zālē
Rūjienas kultūras nama
13.martā pl.18.00 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Ģimenes spēlfilma “PARADĪZE-89”, rež.Madara Dišlere. Ieeja Eur2.
16.martā pl.16.00;18.00 Vietu skaits ierobežots! Biļešu rezervācija pa tālr. mob.29430703, 64263556

14.martā pl.10.00 Garīgās veselības veicināšana. Pasniedzēja Daina Reinfelde. Iepriekšēja pieteikšanās!

2.stāva zālē

Rūjienas novada tautskolā

Rūjienas novada pašvaldības projekts „Esi vesels, Rūjienas iedzīvotāj!”

16.martā Atvērto durvju diena Rūjienas novada Tautskolā
no pl.11.00 – 17.00
16.martā pl.20.00 Vokāli instrumentālās grupas “Atestāts” un draugi koncerts-balle
17.martā pl.15.00
17.martā
Pl.11.00
Pl.14.00

Viktora Zemgala un Beātes Melderes KONCERTS. Ieeja Eur 2.
Meditācija un deja. Pasniedzēja Evita Pavasare

Rūjienas novada tautskolā
Rūjienas kultūras namā
Lodes kultūras namā
Rūjienas kultūras namā

– ik viens interesents
– ik viens, kurš jūtas jauns
Rūjienas novada pašvaldības projekts „Esi vesels, Rūjienas iedzīvotāj!”

18.martā pl.13.00 Tautas mūzikas kapelu svētki. Rūjienas kultūras nama kapelai “Rūvenas aure” – 5 gadi. Ieeja Eur 1.
19.martā pl.18.15 Nodarbības „Sevis un savu jautājumu izpētei”, izmantojot B.Helingera ģimenes sistēmisko

Rūjienas kultūras namā
Rūjienas novada tautskolā

sakārtojumu metodi. Agneses Vaļinieces vadībā.

20.martā pl.13.00 Onkoloģijas profilakse. Pasniedzēja Marika Grūsle

Rūjienas novada tautskolā

Rūjienas novada pašvaldības projekts „Esi vesels, Rūjienas iedzīvotāj!”

21.martā pl.17.00 Numeroloģija. Pasniedzēja Edīte Glāzere
23.martā pl.19.00 Koru koncerts “Jo dziedāju, jo skanēja”. Piedalās: JK “Ziemeļzeme”, JK “Imera”, JK “Krasti”, JK

Rūjienas novada tautskolā
Rūjienas kultūras namā

“Aloja” un sieviešu koris “Daugaviete”. Ieeja Eur 1.

27.martā pl.16.00; Latvijas filmas Latvijas simtgadei.
18.00 Dokumentālā filma “Turpinājums”., rež. Ivars Seleckis. Ieeja Eur 1.
1.aprīlī pl.10.00 Lieldienas Rūjienā! Amatnieku un mājražotāju tirdziņš, radošās darbnīcas bērniem, koncerts.
1.aprīlī pl.21.00/22.00 Atpūtas vakars “OMULĪBA” kopā ar grupu “Lauku muzikanti”. Ieeja Eur 5. Galdiņus rezervēt līdz
29.martam.

Rūjienas kultūras nama
2.stāva zālē
Rūjienas kultūras namā
Rūjienas kultūras namā

