AKTIVITĀŠU GRAFIKS

FEBRUĀRIS 2018
MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS „SILAKROGS” (Priedes 5-1)
Centrs atvērts: PIRMDIENA - 10.00 -19.00, OTRDIEN,TREŠDIENA - 11.00 – 18.00,
CETURTDIENA – 11.00 – 19.00, PIEKTDIENA 11.00 - 15.00

7.februāris-

Plkst.16.30 -17.30 – Radošā stundiņa bērniem Sveču darbnīca

13.februāris - Plkst.16.30 -17.30. Radošā stundiņa bērniem. Gatavosim Valentīndienas pārsteigumus.
12.februāris- Plkst.9.15 - Ropažu novada pašvaldības bezmaksas autobuss novada senioriem

uz Ropažiem.
13.februāris - Plkst.18.30 – ,,Runā par to’’, Sarunu vakars jauniešiem 14-18 g.v. jauniešiem. Nodrošina
biedrība ‘’ Papardes zieds’’ Projekts-,,Veselības veicināšana un slimības profilakse Ropažu
novadā’’
15.februāris - Plkst.19.00 - Literārais vakars grāmatu mīļiem ar Liegu Piešiņu.
22.februāris - Plkst.12.00 - 13.00 - iedzīvotājus konsultē Ropažu pašvaldības jurists. Pēc iepriekšēja
pieraksta!!!(T.67398696)
25.februāris - Plkst.15.00 -18.00 – Jauniešu laiks kopā ar Frančesko un Tamāru(I. Ieviņš).
28.februāris- Plkst.10.00 – 12.00 – Sociālie darbinieki konsultē iedzīvotājus ( A.Jurika, A. Alksne,).
Plkst. 11.00 -12.00 Kulinārija. Projekta „Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”
(programmas nr. „CCI Nr. 2014LVFMOP001”) aktivitāte.
Katru pirmdienu - Plkst.10.00 – 12.00 - Nūjošana. Ejam nūjot! Austra Bižkovska. Par dalību pieteikties
iepriekš T.27889965;.mob.t.27889965- darba laikā.
Plkst. 19.00 -20.30 – angļu valodas apmācības(maksas, grupa nokomplektēta), ,,Grupa-1’’
Katru otrdienu - Plkst.19.30 – 21.00 - angļu valodas apmācības(maksas, grupa nokomplektēta), ,,Grupa-2’’
7;28. februārī - Plkst.18.30-19.30 – Cigun nodarbība. Projekts-,,Veselības veicināšana un slimības
profilakse Ropažu novadā’’
 Nepieciešamības gadījumā ar multifunkcionālā centra vadītāju D.Joksti sazināties elektroniski daiga.jokste@ropazi.lv
 Ja nepieciešamas Sociālā dienesta vadītājas S.Cibuļskas konsultācijas, lūdzu sazināties personiski67918515, lai vienotos par laiku.
 Iespējams apgūt pamat prasmes datora un interneta lietošanai individuāli, lūgums

iepriekš pieteikties - T.67398696


!!! Uz nenoteiktu laiku tiek atcelts Ropažu novada pašvaldības bezmaksas autobuss
novada senioriem uz Rīgu!!!

INFORMĀCIJAI: Multifunkcionālajos centros pieejama bezmaksas asinsspiediena mērīšana un
ķermeņa struktūras mērītājs!!!
Paralēli aktivitātēm pieejami:
novada maznodrošinātām un trūcīgām personām vai personām ar Sociālā dienesta ieteikumu pieejami
bezmaksas veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumi.
bibliotēkas pakalpojumi ( avīzes, žurnāli, grāmatas, iespēja lasīt uz vietas vai ņemt uz mājām).
Publiskais internets.
Dokumentu printēšana, kopēšana, (maksas pakalpojums) faksēšana.
Šujmašīnas, overloka šujmašīnas.
Dažādas galda un āra spēles, galda futbols, novuss, Xbox360, teniss, badmintons u.c.
Aktivitāšu grafiks mēneša laikā var tikt papildināts, par izmaiņām sekojiet līdzi www.ropazi.lv

