Rūjienas izstāžu zālē gleznotājas Ievas Muzikantes izstāde “LATVIJA - GADALAIKI”.
Rūjienas pilsētas bibliotēkā izstāde “BRUNČI. DABA. LATVIJA”. Vijas Rulles austie brunči un Baibas Dālbergas fotogrāfijas.
Rūjienas kultūras nama foajē Marikas Grūsles gleznu izstāde “TĀDA”.
Rūjienas novada tautskolā:
Aušanas nodarbības (tautiskie brunči, lupatu deķi, lielie plecu lakati) Vad. Vija Rulle, Ausma Caune. (Pēc individuāla plāna.)
Gobelēnu aušana. Pasniedzēja tekstilmāksliniece Diāna Hofmane. Individuālas nodarbības. Iepriekšēja pieteikšanās.
Angļu valoda. Pasniedzēja Daina Tentere. Nodarbības notiks 4., 11., 18.decembrī.
pl.17.00 – angļu sarunvaloda vidējais (Pre-Intermediate) līmenis;
pl.18.15 – angļu valoda iesācējiem (otrais apmācību gads).
Vācu valoda. Pasniedzēja Everita Groševa, mob.t. 26326521. Nodarbības notiks 4., 11., 18.decembrī pl.18.00

“Ziemassvētku tirdziņš” no 10.-22.decembrim darba dienās no pl.9.00-18.00; sestdienās no pl.9.00-14.00
Informācija un pieteikšanās: Tautskolas vadītāja Gita Zariņa mob.t. 26397236

Ā
PASĀKUMS

LAIKS

NORISES VIETA

1.decembrī pl.16.00
1.decembrī pl.17.00

Pilsētas egles iedegšana. Rukša un Dukša drošie Ziemassvētki

Pilsētas centrā

1.Advente. Rūjienas mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts.

Rūjienas kultūras namā

5.decembrī pl.17.00
5.decembrī pl.17.00
7.decembrī pl.12.00

Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar folkloras grupu “Dzīne”

Ipiķu pagastā

Numeroloģija. Pasniedzēja Edīte Glāzere, mob.t.29394405

Rūjienas novada tautskolā

Amatnieku un mājražotāju tirdziņš “Ziemassvētkus gaidot”. Gan pirkt, gan pārdot
gribētāji laipni aicināti!

Endzeles muižā

Ziemassvētku noskaņās uz kopīgu tikšanos aicināti visi Lodes pagasta seniori.

Lodes kultūras namā

7.decembrī pl.13.00

Par jauku noskaņu rūpēsies Inese Bebre un Raitis Lapacinskis. (Transportu pieteikt pa tālr.
28362011 Kaija)

7.decembrī pl.18.00

Izrāde visai ģimenei “Grinča Ziemassvētki”. Biļetes iepriekšpārdošanā

Rūjienas kultūras namā

www.bilesuparadize.lv un Rūjienas kultūras namā. Cena Eur 7,8,9.

8.decembrī pl.13.00

2.Advente. Garīgās mūzikas koncerts Ziemassvētku noskaņās

Rūjienas kultūras namā

12.decembrī pl.14.00

Kulinārijas nodarbība “Zefīru pagatavošana”. Pasniedzēja Antra Pavloviča.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.
Numeroloģija. Pasniedzēja Edīte Glāzere, mob.t.29394405
Nodarbība “Krāsu pasaule”. Pasniedzēja Daina Šmite
Ziemassvētku egle novada pirmsskolas vecuma bērniem “Ziemassvētki Rūķu ciemā”
Ziemassvētku eglīte Jeru pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

Rūjienas novada tautskolā

15.decembrī pl.13.00

Ziemassvētku pasākums un 25 gadu jubilejas svinības LPRA Rūjienas nodaļas
politiski represētiem ar ģimenēm un draugiem. Svētku koncerts un balle.

Lodes kultūras namā

19.decembrī pl.18.00

Rūjienas vidusskolas 1.- 6.kl. Ziemassvētku koncerts

Rūjienas kultūras namā

20.decembrī pl.18.00

Rūjienas vidusskolas 7.- 12.kl. Ziemassvētku koncerts

Rūjienas kultūras namā

21.decembrī no pl.17.00

Ziemassvētku “nakts” tirdziņš.

Laika skvērā

12.decembrī pl.17.00
14.decembrī pl.17.00
15.decembrī pl.11.00
15.decembrī pl.13.00

Rūjienas novada tautskolā
Rūjienas novada tautskolā
Rūjienas kultūras namā
Endzeles muižā

Amatniekiem un mājražotājiem savu dalību pieteikt pa tālr. 29430703, 64263556; 2639723

22.decembrī pl.13.00

Ziemassvētku egle Rūjienas un novada senioriem kopā ar bērnu popgrupu

Rūjienas kultūras namā

“Dimantiņi”, deju kopu “Dzīga”, vokālo ansambli “Ievas”. Muzikāli kustinās Artis
Šimpermanis/ no grupas “Rumbas kvartets”/ un Māris Blāze / “Jūrkant”/. Līdzi ņemt
groziņus un labu garastāvokli!

26.decembrī pl.16.00

Grupas “Sestā jūdze” akustiski dvēseliska ziemas noskaņu
koncertprogramma “Svētku pietura”. Ieeja Eur 3,-. Biļetes iepriekšpārdošanā!

Rūjienas kultūras namā

28.decembrī pl.14.00

Ziemassvētku eglīte pagasta pensionāriem

Ipiķu pagastā

29.decembrī pl.20.00
Vecgada balle
31.decembrī
Gadumijas “OMULĪBA”. Ar dziesmām un dančiem sagaidīsim nākamo 2019. gadu
Ieeja no pl.21.00
Mūzika pl.22.00 kopā ar grupu “Apvedceļš”. Ieejas biļete Eur 5,-.

Lodes kultūras namā
Rūjienas kultūras namā

Galdiņus lūgums rezervēt līdz 29.decembrim pa tālr. 29430703, 64263556

31.decembrī pl.24.00

Vecā gada pavadīšana un Jaunā gada sagaidīšana.
Svētku salūts. Rūjienas novada domes pr-ja Gunta Gladkina uzruna

Pilsētas centrā

