Sakuras ziedēšanas svētki. Austrumu vingrošana Ternejas parkā
Japānas istabas apmeklējums ar Japāņu mačas baudīšanu

1.maijā pl.12.00
pl.13.00

Rūjienas vidusskolā
31.maijā pl.15.00 mācību gada noslēguma pasākums skolēniem un vecākiem “Viens solis līdz brīvlaikam!”

Rūjienas izstāžu zālē
Izstāde “LATVIJA – GADALAIKI” noslēgums 4.maijā pl.13.00 . Tikšanās ar mākslinieci Ievu Muzikanti.
11.maijā pl.13.00 Mākslinieces Diānas Dimzas-Dimmes izstādes “Dimzu DNS” atklāšana
Piemiņas izstāde “Dzejniekam Kārlim Kalnietim- 100”

Rūjienas kultūras namā

(Informācija un biļešu rezervācija pa tālr. mob.29430703, 64263556)

Anitas Vītolas fotogrāfiju izstāde “GADALAIKI”

3.maijā pl.18.00
11.maijā pl.16.00

Baltā galdauta svētki. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Svinīgais pasākums
un koncerts “Visa pasaule ziedos”.
Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Ģimenes dienai veltīts koncerts

Rūjienas estrādē
Vidzemes skolu jaunatnes pūtēju orķestru salidojums “Lai skan Rūjiena!”
Rokgrupas “OPUS PRO” koncerts. Ieeja Eur 5. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras namā!

18.maijā pl.16.00
18.maijā pl.19.00

Rūjienas novada tautskolā

( Informācija un pieteikšanās uz nodarbībām: mob.t.26397236)

Aušanas nodarbības (tautiskie brunči, lupatu deķi, lina sedziņas) vad. Vija Rulle, Ausma Caune. Pēc individuāla plāna.
Gobelēna aušana. Pasniedzēja tekstilmāksliniece Diāna Hofmane. Iepriekšēja pieteikšanās. Pēc individuāla plāna.
Angļu valoda. Vadītāja Daina Tentere. Nodarbības notiks otrdienās – 7.maijā pl.17.00 un pl.18.15
Vācu valoda. Pasniedzēja Everita Groševa. Nodarbības notiks otrdienās – 7.maijā pl.17.30
Agneses Vaļinieces izstāde „Zīds. Ziedi. Zelts”.

Lodes kultūras namā
No 15.04. līdz 10.05. Rūjienas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Krāsainās Mākslas dienas”
11.maijā pl.18.00
MĀTES DIENAI VELTĪTAIS koncerts „Uzsmaidi pavasarim un Māmulītei“. LNT muzikālā šova
“Ģimeņu dziedāšanas svētki ” dziedošā Tihovsku ģimene no Ludzas. Ieeja brīva.

Ipiķu pagasta kultūras namā
SIMTGADES BĒRZU STĀDĪŠANA

3.maijā pl.15.00

Jeru pagastā pagastā
17.maijā pl.12.00

Pavasara stādu tirdziņš

Rūjienas pilsētas bibliotēkā
Diānas Hofmanes mākslas darbu izstāde “Gads”

Sporta aktivitātes
5.maijā pl.10.30
7., 14., 21., 28.maijā
no pl.17.30-19.00
18.maijā pl.10.00
24.maijā pl.19.00

AUTO – FOTO RALLIJS (desmitais un pēdējais). Starts no tirgus laukuma Staicelē, finišs – Ķoņu
dzirnavas.
Nūjošanas nodarbības pie Rūjienas vidusskolas. Sīk. informācija pa tālr.29464888
Laivu brauciens : “Naukšēni – Rūjas skola”
Regbijs: “Fēnikss” – “Jūrmala”

