AKTIVITĀTES MULTIFUNKCIONĀLAJĀ CENTRĀ „SILAKROGS” (Priedes 5-1, Silakrogs)

DECEMBRIS 2018
Centrs apmeklētājiem atvērts: PIRMDIENA - 12:00 - 18:00;
OTRDIENA - 12:00 – 20:30;TREŠDIENA - 11:00 - 19:30;
CETURTDIENA – 13:00 – 21:00;PIEKTDIENA - 10:00 – 14:00
(mob.t.27889965; t.67398696)

3.decembris-

Plkst.18.30 – Vakara stunda interesantām sarunām. Baibas brauciens uz Sibīriju.

6. decembris -

Plkst.14.00 – Simtgades dokumentāla filma ,,Laika tilti”. Stāsts par Baltijas poētisko
dokumentālo kino un cilvēka dvēseles meklējumiem mākslā kādreiz un šodien.
Biļetes cena 1.00 Euro.
Plkst. 19.30 -21.00 - Radošais laiks pieaugušajiem.(Kristīne K.)Sveču liešana. Nāc un
pamēģini.

13.decembris -

Plkst. 19.30 -21.00 - Radošais laiks pieaugušajiem.(Kristīne K.)Nāc un
pamēģini.

20.decembris -

Plkst. 18.00 – Virtuvē rosās skolas vecuma bērni.

27. decembris -

Plkst. 14.00 – Virtuvē rosās skolas vecuma bērni.
Plkst.19.00 – 21.00 - ,,Sarunas par grāmatām’’ ar Liegu Piešiņu. Aicināts ikviens.

!!!

Ja nepiciešams sociālo darbinieku konsultācija, lūdzu zvanīt pa T.-27708020
( A.Jurika, A. Alksne,)

Katru pirmdienu -

Plkst.12.00 – 14.00 - Nūjošana. Ejam nūjot! Austra Bižkovska. Piesakies savlaicīgi
zvanot(T.67398696; mob.27889965- darba laikā).

Katru otrdienu -

Plkst.19.00 – 20.30 – Angļu valodas apmācības(Ingūna S.)

Katru trešdienu –

Plkst.18.30 – 19.30 – Cigun(Kristīne R.)

!!!


Ja nepieciešama Ropažu pašvaldības jurista konsultācijas, pieteikt zvanot pa t.
67398696; mob.t. – 27889965 darba laikā.

Aktivitāšu grafiks mēneša laikā var tikt papildināts, par izmaiņām sekojiet
līdzi www.ropazi.lv, kā arī multifunkcionālajā centrā.

 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

!!! 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
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.
Iespējams apgūt pamat prasmes datora un interneta lietošanai, lūgums iepriekš
pieteikties personīgi multicentrā, vai zvanot - T.67398696
Šujmašīnas, overloka šujmašīnas.
Dažādas galda un āra spēles, galda futbols, novuss, Xbox360, teniss, badmintons u.c.

LAIMĪGU JAUNO 2019.GADU!!!

