
SALASPILS KULTŪRAS NAMS 

JAUNU DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA UN PIRMĀS TIKŠANĀS 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA – BĒRNU UN JAUNIEŠU IZAUGSMEI 

DZIEDI 

VA „Dzeltenā zemūdene”, vadītāja Lāsma Streiķe 
Pirmā tikšanās 6. septembrī k/n „Rīgava” 35. telpā plkst. 17:00 pirmsskolas vecuma jauno un esošo dalībnieku vecākiem  

           plkst. 17:30 skolas vecuma bērniem un jauniešiem 

 

Tiek aicināts arī instrumentālās grupas sastāvs un jaunie, muzicēt gribošie, mākslinieki! 

 

VA „Fantāzija”, vadītāja Inga Treibaha 
Pirmā tikšanās ar jaunajiem dalībniekiem (vecumā no 4 – 12 gadiem) 2. septembrī plkst. 17:15 Salaspils pamatskolā,       

28. kab. 

 

DEJO 

BDK „Sienāzītis” – pirmsskolas vecuma grupas (no 4 – 7 gadiem), vadītāja Dace Čible 
Pirmā tikšanās 7. septembrī k/n „Rīgava” Lielajā zālē plkst. 17:30 jauno dalībnieku vecākiem 

                                              plkst. 18:15 esošo dalībnieku vecākiem  

 

BDK „Sienāzītis” – skolas vecuma grupas (no 7 – 12 gadiem), vadītājs Mārtiņš Pēdājs 
Pirmā tikšanās 20. septembrī k/n „Rīgava” Lielajā zālē plkst. 18:00 jauno un esošo dalībnieku vecākiem. 

JDK „Austriņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs 
Pirmā tikšanās 6. septembrī plkst. 18:30 k/n „Rīgava” Lielajā zālē. 
Jaunie dalībnieki aicināti 6. un 8. septembrī! 
 

Deju ansamblis „Karuselis”, vadītāja Tamāra Eiferova 
Pirmā tikšanās ar jaunajiem dalībniekiem (vecumā no 5 gadiem un pusaudžiem) 4. septembrī plkst. 11:00 Skolas ielā 5/1, 
Salaspilī. 
 

 

SPĒLĒ 

Cirka studija „Arlekīns”, vadītājs Mihails Basmanovs 
Pirmā tikšanās 6. septembrī jaunās telpās – Rīgas ielā 30, plkst. 19:00 1. grupai un jaunajiem dalībniekiem 
          plkst. 20:00 2. grupai 
 

  



 

AMATIERMĀKSLA 

DZIEDI 

Jauktais koris „Elpa”, diriģents Ainars Mēness 
Pirmā tikšanās 3. septembrī k/n „Rīgava” 35. telpā plkst. 18:30!  
Jaunie dalībnieki tiek aicināti 3., 10. un 17. septembrī!  
 

Jauktais koris „Lōja”, diriģents Ģirts Gailītis 
Pirmā tikšanās 7. septembrī k/n „Rīgava” 26. telpā plkst. 18.30! 
Jaunie dalībnieki tiek aicināti 7., 10., 14. un 17. septembrī, iepriekš piesakoties pa e-pastu: salaspilskoris@inbox.lv.  
 

Senioru vokālais ansamblis „Viktorija”, vadītāja Aija Pizāne 
Pirmā tikšanās 7. septembrī Salaspils 1. vidusskolā, 39. kabinetā plkst. 16:00! Tiek aicināti arī jaunie dalībnieki!  

 

DEJO 

JDK „Ūsiņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs 

Pirmā tikšanās 6. septembrī plkst. 20:00 k/n „Rīgava” Lielajā zālē. 
Jaunie dalībnieki aicināti 6. un 8. septembrī. 
 

VPDK „Ūsa”, vadītāja Tatjana Madžule 

Pirmā tikšanās 8. septembrī plkst. 20:00 k/n „Rīgava” Spoguļu zālē. 
 

SDK „Rīgava”, vadītāja Dace Čible 
Pirmā tikšanās 7. septembrī plkst. 19:30 k/n „Rīgava” Lielajā zālē. 
 

SDK „Madaras”, vadītāja Regīna Grebežniece 
Pirmā tikšanās 3. septembrī plkst. 16:00 Salaspils sporta nama daudzfunkcionālajā zālē (2.stāvā). 
 

Senioru deju kolektīvs „Madaras” uzsācis savu 20. sezonu un ļoti gaidīs jaunas dalībnieces visu septembra mēnesi 
otrdienās un piektdienās Salaspils sporta nama daudzfunkcionālajā zālē plkst. 16:00! 

 

SPĒLĒ 

Pūtēju orķestris „Salaspils”, diriģents Laimonis Paukšte 
Pirmā tikšanās 14. septembrī plkst. 19:00 Salaspils novada domes Sēžu zālē. 

 

 

 

Nodarbības notiks ievērojot visas spēkā esošās epidemioloģiskās prasības un nosacījumus. 

 

 

 



 

www.salaspilskultura.lv 


