
NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI, GLEZNOT UN AUST! 
 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” amatiermākslas kolektīvi  
ar septembri atsāk savu darbību un uzņem jaunus dalībniekus. 

 

Kolektīva nosaukums, 
vadītājs 

Uzņem jaunus dalībniekus Nodarbību laiks un vieta 

Jauktais koris „MĪTAVA” 
S. Semjonovs, tālr. 26451664 

Jauno dalībnieku uzņemšana visās balsu 
grupās no 30. augusta otrdienās un 
ceturtdienās mēģinājumu laikos. 

Otrd., ceturtd. plkst. 19:00 
Jelgavas k/n 

Jauktais koris „ZEMGALE” 
G. Pavilons, tālr. 
29155577 

6. un 8. septembrī plkst. 19:00 – 20:00, 
un visu septembri kora mēģinājumu 
laikos, uzņem jaunos dalībniekus visās 
balsu grupās. 

Pirmd., trešd. plkst. 18:45 
Jelgavas k/n 

Jauktais koris „TIK UN TĀ” 
G. Galiņš, tālr. 29467242 

Koris atsāk darbību ar 7. septembri un 
aicina pievienoties jaunos dalībniekus 
visās balsu grupās otrdienās un 
ceturtdienās mēģinājumu laikos.  

Otrd., ceturtd. plkst. 20:00 
Jelgavas k/n 

Jauktais koris “BALTI” 
M. Branka, tālr. 29931881 

Dziesmu draugi – tā sevi dēvējam mēs, 
jauktais koris “Balti”, par savu lielāko 
pievienoto vērtību uzskatot ģimenisko 
garu. Mēs esam vienoti ne vien 
dziesmā, bet arī sajūtās un vēlmē caur 
mūziku iepazīt pasauli. Aicinām mums 
pievienoties jauniešus, kas vēlas 
muzikāli piepildīt savu ikdienu!  

Trešd. plkst. 18:30,  
Sestd. plkst. 10:00 
Jelgavas k/n 

JELGAVAS POPKORIS 
E. Karlsone, tālr. 29849132 

Interesēties pa tālr. 29849132 

Bērnu vokālais ansamblis 
„ROTIŅA” 
A. Pizika, tālr. 29229062 

2. septembrī jauno dalībnieku 
uzņemšana sekojošās vecuma grupās: 
*4 – 6 g.v. plkst. 17:00 – 17:45 
*7 – 9 g.v. plkst. 16:00 – 16:45 
*10 – 16 g.v. plkst. 18:00 – 18:45 

Otrd., ceturtd. no plkst. 16:00 
(atkarībā no vecuma grupas) 
Jelgavas k/n 

Sieviešu vokālais ansamblis 
„GUNS” 
G. Agruma, tālr. 26731200 

Gaidīsim jaunās dalībnieces visās balsu 
grupā (vēlams ar priekšzināšanām). 

Otrd. plkst. 17:00, piektd. 
plkst. 16:00 
Jelgavas k/n 

JELGAVAS TIRKĪZA KORA 
SIEVIEŠU ANSAMBLIS 
Ž. Siksna, tālr. 29331419 

Aicinām ansamblim pievienoties 
muzikālas jaunietes.  

Otrd., ceturtd. plkst. 18:00 
Jelgavas k/n 

Senioru vokālais ansamblis 
“VĪZIJA” 
L. Gaile, tālr. 26542139 

Gaidām dziedātājus ar pieredzi 
kolektīvajā dziedāšanā vecumā līdz 70 
gadiem. 

Trešd., piektd. plkst. 15:00  
Jelgavas k/n 

Bērnu deju kolektīvs 
„IEVIŅA” 
A. Dzelzkalēja,  
tālr. 22020919 

Aicinām dejotgribētājus vecumā no 3 
līdz 17 gadiem. Uzņemšana  2. 
septembrī plkst. 18:00 vai iepriekš 
vienojoties. 

Darba dienās atkarībā no 
vecuma grupas  
k/n Rota 

Bērnu un jauniešu deju 
kolektīvs „VĒJA ZIRDZIŅŠ” 
A. Skrastiņa, tālr. 26539194 
 

Aicinām kolektīvam pievienoties puišus 
visās vecuma grupās sākot no 4 gadiem. 
Radoši aktīva personības izaugsme, 
jauni draugu piedzīvojumi un 

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd. 
sākot no plkst. 15:00 (atkarībā 
no vecuma grupas) 
Deju namā (Cukura iela 22) 



dejotprieks - audz dejā kopā ar “Vēja 
zirdziņu”! Uzzini vairāk: 
www.vejazirdzins.lv  

Tautas deju ansamblis 
„LIELUPE” 
E. Simsone, tālr. 29712365 

No 16. augusta visu augustu un 
septembri mēģinājumu laikos uzņem 
jaunos dalībniekus sekojošās grupās: 
*A grupa 
*B grupa (no 16 gadiem) 
*D1 grupa (līdz 35 gadiem) 
*D2 grupa 
Uzzini vairāk: www.tda-lielupe.lv 

A grupa: Pirmd., trešd. plkst. 
19:30 
B grupa: Otrd., ceturtd. plkst. 
19:30 
D1 grupa: Ceturtd. plkst. 20:00 
D2 grupa: Otrd., ceturtd. plkst. 
20:00 
Jelgavas k/n  

Tautas deju ansamblis „Ex 
LIELUPE” (E grupa) 
Z. Pielēna-Pelēna, tālr. 
26595997 

Jaunos dalībniekus aicinām pievienoties kolektīvam pirmdienās plkst. 
20:00 iepriekš sazinoties pa tālr. 26595997. 

Tautas deju ansamblis 
„DIŽDANCIS” 
I. Karele, tālr. 28374363 
 

Kolektīvs atsāk darbību ar 16. augustu, 
aicinām jaunus dalībniekus vecumā no 
18 gadiem. 
Uzzini vairāk: www.dizdancis.lv 

Pirmd., trešd. plkst. 19:30 
Deju namā (Cukura iela 22) 

Tautas deju ansamblis 
„JAUNĪBA” 
Z. Cakule, tālr. 28327615 

Jauno dalībnieku uzņemšana visu 
septembri mēģinājumu dienās un 
laikos.  

Pirmd., trešd. plkst. 20:00 
k/n “Rota” 

Tautas deju ansamblis 
„RITUMS” 
I. Karele, tālr. 28374363 

Kolektīvs atsāk darbību ar 17. augustu, 
aicinām jaunus dalībniekus – pārus un 
puišus. 

Otrd., ceturtd. plkst. 20:00 
Deju namā (Cukura iela 22) 

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „LAIPA” 
M. Skrinda, tālr. 29428013 

Kolektīvs uzsāk sezonu ar 6. septembri 
un aicina pievienoties puišus un pārus. 

Pirmd., trešd. plkst. 20:00  
Jelgavas k/n  

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „ROTA” 
L. Muskare, tālr. 29879292 

Kolektīvs atsāk mēģinājumus ar 14. 
septembri un uzņem jaunus 
dalībniekus, kā arī turpmāk otrdienās 
un ceturtdienās. 

Otrd., ceturtd. plkst. 20:00 
k/n Rota 

Mūsdienu deju studija 
„INTRIGA” 
I. Ose, tālr. 29149198 

Aicinām pievienoties kolektīvam 
meitenes no 6 gadu vecuma. 
Pieteikšanās 3. – 10. septembrim 
zvanot pa tālr. 29149198 (lūgums zvanīt 
plkst. 9:00-14:00 un 19:00-22:00).  
Uzzini vairāk: www.intriga.lv 

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd. 
no plkst. 15:00 (atkarībā no 
vecuma grupas) 
Jelgavas k/n 

Folkloras kopa „DIMZĒNS” 
V. Leja, tālr. 28801113 

Jaunos dalībnieku gaidīsim pirmdienās 
un piektdienās mēģinājumu laikos. 

Pirmd., piektd. no plkst. 18:00  
Jelgavas k/n 

Ā.Alunāna Jelgavas teātris 
L. Ņefedova, D. Vilne,  
A. Bolmanis 

Par jauno dalībnieku uzņemšanu un 
mēģinājumu laikiem interesēties pa 
tālr. 26730840 (D. Vilne)  

Jelgavas k/n, ieeja no Uzvaras 
ielas 

Jelgavas Jaunais teātris 
A. Treija, tālr. 26547869 
 

Jauno dalībnieku pieteikšanās līdz 10. 
septembrim. Par uzņemšanu 
interesēties pa tālr. 26547869. 
Uzzini vairāk: www.jaunaisteatris.lv 

Otrd., ceturtd. plkst. 17:00 – 
19:00 
k/n Rota  

Tekstilmākslas studija 
„DARDEDZE” 
I. Ozolniece 

Interesēties pa tālr. 63005424. Otrd., ceturtd. no plkst. 10:00 
Jelgavas k/n 

http://www.vejazirdzins.lv/
http://www.dizdancis.lv/
http://www.intriga.lv/
http://www.jaunaisteatris.lv/


Tautas gleznošanas studija 
I. Klapers, tālr. 29953991 
A. Buškevica, tālr. 26314574 

Interesēties pa tālr. 26314574 vai 
29953991. 

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd. 
no plkst. 18:00 
Jelgavas k/n 

Zīmēšanas studija 
U. Roga, tālr. 29546447 

3. septembrī plkst. 17:00 atsāk darbu 
un uzņem jaunus dalībniekus - skolēnus 
no 6. līdz 12. klasei. 

Otrd., trešd. no plkst. 16:00 
Jelgavas k/n 

 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra”  
Jelgavas kultūras nams, Kr. Barona iela 6, tālr. 63005424 
Kultūras nams „Rota”, Garozas iela 15, tālr. 63000844 
Deju nams, Cukura iela 22, tālr. 28363154 
 
E-pasts: kultura@kultura.jelgava.lv 
www.kultura.jelgava.lv 
 
 
 

 

 

http://www.kultura.jelgava.lv/

