
 

Ir noslēgusies skolas vecuma bērnu 2017.gada vasaras radošo darbnīcu programmu izvērtēšana, kā rezultātā esam ieguvuši  visinteresantākās  programmas. Konkursam tika 

iesniegtas 15 programmas;  no tām 13  ieguva nepieciešamo punktu skaitu , lai konkursa kārtībā pretendētu uz domes līdzfinansējumu atbilstoši “Skolas vecuma bērnu vasaras 

radošo darbnīcu programmu nolikuma” 7.6. punktam. Rezultātā Ādažu novadā deklarētajiem skolēniem (no  7 līdz 12 gadu vecumam) tiks  īstenotas   9 piecu dienu radošās 

darbnīcas, piedāvājot izvēlēties bērna interesēm un vecuma grupai atbilstošāko. Aicinām iepazīties ar piedāvātajām  radošajām darbnīcām un veikt reģistrāciju, nosūtot   

informāciju uz e-pasta adresi inara.briede@adazi.lv  šādā  secībā: 1.bērna vārds, uzvārds,2. dzimšanas gads, 3.deklarētās dzīvesvietas adrese, 4. skola un klase, 5. 1.izvēlētā 

RD un datums, 6. 2.izvēlētā RD un datums, 7. bērna vecāka kontakttālrunis saziņai gadījumos, ja izvēlētajā(s) RD jau būs sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.   Vēršam 

vecāku uzmanību, ka maksimālais bērnu skaits vienā radošajā darbnīcā  -16, minimālais – 12. Vecāku līdzfinansējums par vienu 5 dienu posmu – 25 eiro. Šai summā iekļauta 

ēdināšana. 

Datum

s 

Vecum

-posms 

RD nosaukums Apraksts RD norises vieta  

5. - 9. 

jūnijs  

7 - 9  

gadi 

„Spriganās maskas 

I” 

Radošā darbnīca, kur radošais mijas ar aktīvām spēlēm. Rīta pusē katrs dalībnieks veidos maskas papjē 

mašē tehnikā, no pašiem pamatiem līdz skaistiem dekoriem, ļaujot vaļu fantāzijas lidojumam. Tiks apgūta 

prasme darboties ar polimērmāla plastiku, veidojot dažādus ornamentus. Toties pēcpusdienas mums būs 

sportiski aktīvas, kopā ar draugiem vingrojot, spēlējot sporta un piedzīvojumu spēles svaigā gaisā. Dosimies 

pastaigās pa Ādažiem un veidosim mandalas no dabas materiāliem.  Darbnīcu noslēgumā bērniem prieka 

pilna “Sprigano MASKU’’ ballīte, kurai darbnīcu ietvaros visi  ir cītīgi gatavojušies. www.duesport.lv 

 

Ādažu vidusskola, 

Gaujas iela 30, 

Ādaži. 

RD vadītāja -  Alise 

Timermane. 

5. - 9. 

jūnijs 

10 – 12 

gadi 

 

“Iepazīsti Ādažus” Sveiks, draugs! Nāc pulciņā, kur  draudzīgā gaisotnē -    sportojot un  radoši darbojoties uzzināsi daudz 

interesantu lietu par to,  kas notiek Ādažu novadā. Iepazīsi vietējos uzņēmumus un  rūpnīcas un noskaidrosi, 

ko tajās  ražo. Izbaudīsi dažādu vasaras  sporta veidu  piedāvājumu - gan uz ūdens, gan  sauszemes. Baudot 

vasaru, būs iespēja atsvaidzināt zināšanas par drošību ikdienā, tai skaitā personisko atbildību savas drošības 

un veselības saglabāšanā.  Būs aizraujoši! Un radošās darbnīcas noslēgumā -  EKO  kokteiļu meistarklase 

(PĀRSTEGUMS) . 

Dalībniekiem jābūt ērtā apģērbā un apavos, ar laika apstākļiem atbilstošu galvassegu. Somiņā ikdienā līdzi 

dzeramais  ūdens un peldlietas. Nepieciešama ārsta izziņa par veselības stāvokli –obligāti norādīt ja ir 

alerģijas, vai speciālais uzturs-diēta. 

Ādažu vidusskola, 

Gaujas iela 30, 

Ādaži. 

RD vadītāja -   

Sandra Bukovska. 

12. – 

16. 

jūnijs 

7 - 9 

gadi 

“Esi sportisks, esi 

vesels” 

„Hei, bērni vecumā no 7 – 9 gadiem!” Ja vēlies atrast jaunus draugus un jautri pavadīt brīvo laiku, gribi 

izprast un pilnveidot sevi, iepazīstoties ar dažādiem sporta un brīvā laika pavadīšanas veidiem, pievienojies 

mums – būs jautri! Vai vēlies ko vairāk uzzināt par komandas spēlēm, slaveniem sportistiem, kopā 

izdzīvosim basketbola un futbola dienas, runājot, spēlējot un vērojot. Izdzīvosim līdzi filmu varoņiem, 

PPII „PASAKU 

VALSTĪBA” Rīgas 

gatve 28B, Ādaži. 

mailto:inara.briede@adazi.lv


skatoties populārās mākslas filmas par šiem sporta veidiem. Vai zini, ka pastaiga nomierina prātu un sakārto 

domas? Nāc pie mums un pārliecinies ! Vai tu kādreiz esi atradies zirga mugurā? Nāc un mēģināsim kopā! 

Tas attīstīs Tava ķermeņa izturību. Dalībniekiem jābūt ērtā apģērbā un apavos, ar galvassegu. Ja kādam 

dalībniekam ir veselības problēmas, kas ierobežo viņa fiziskās aktivitātes, lūgums mūs par to informēt. Mēs 

garantējam interesantāko nedēļu vasarā! 

RD vadītāja -  Ilona 

Nagle. 

 

12. – 

16. 

jūnijs 

10 – 12 

gadi 

“Iepazīsti Ādažus” Sveiks, draugs! Nāc pulciņā, kur  draudzīgā gaisotnē -    sportojot un  radoši darbojoties uzzināsi daudz 

interesantu lietu par to,  kas notiek Ādažu novadā. Iepazīsi vietējos uzņēmumus un  rūpnīcas un noskaidrosi, 

ko tajās  ražo. Izbaudīsi dažādu vasaras  sporta veidu  piedāvājumu - gan uz ūdens, gan  sauszemes. Baudot 

vasaru, būs iespēja atsvaidzināt zināšanas par drošību ikdienā, tai skaitā personisko atbildību savas drošības 

un veselības saglabāšanā.  Būs aizraujoši! Un radošās darbnīcas noslēgumā -  EKO  kokteiļu meistarklase 

(PĀRSTEGUMS) . 

Dalībniekiem jābūt ērtā apģērbā un apavos, ar laika apstākļiem atbilstošu galvassegu. Somiņā ikdienā līdzi 

dzeramais  ūdens un peldlietas. Nepieciešama ārsta izziņa par veselības stāvokli –obligāti norādīt ja ir 

alerģijas, vai speciālais uzturs-diēta. 

Ādažu vidusskola, 

Gaujas iela 30, 

Ādaži. 

RD vadītāja -  

Sandra Bukovska. 

26. – 

30. 

jūnijs 

7-9 

gadi  

“Māksla sevi atrast 

mākslā” 

RD mērķis – sekmēt bērna pamatprasmju veidošanos un attīstīšanu caur mākslu  - DZIRDĒT, RUNĀT, 

REDZĒT, RADĪT, DARĪT, KUSTĒTIES, tādējādi veicinot ieinteresētību un sapratni par radošas, 

inteliģentas un aktīvas personības pašizveidošanu. RD noslēgumā tiks radīts priekšnesums “Es esmu 

Ādaži”, sintezējot iegūtās prasmes un iemaņas un dodot iespēju sajust, ka tieši radošums ir bērna dzīves 

veiksmes stāsta atslēdziņa. 

Ādažu mākslas un 

mūzikas skola, 

Gaujas iela 33A, 

Ādaži. 

RD vadītājs - Māris 

Pūris. 

26. – 

30. 

jūnijs 

10 – 12  

gadi 

„Vēja zvani” Improvizācijas un radošā darbnīca no 10-12 gadiem.  Dalībniekiem būs iespēja attīstīt spontanitātes un 

radošuma pašatklāsmi caur lomu izspēli. Jaunieši iemācīsies improvizēt etīdes, izdomāt klipa scenāriju un 

darboties darba grupā, lai radītu nelielu klipu vai īsfilmu par savu izdomātu tēmu, bet pieturoties pie 

atslēgvārdiem. Filmēšanā izmantosim mobilos telefonus, šādi paplašinot bērnu izpratni par mobilo 

tehnoloģiju lietderīgu izmantošanas iespējām.  Papildus tiks radīti īsti vēja zvani, kas bērniem ļaus radoši 

izpausties arī veidošanas mākslā. www.duesport.lv 

Ādažu mākslas un 

mūzikas skola, 

Gaujas iela 33A, 

Ādaži. 

RD vadītāja -  Alise 

Timermane. 

14.-18. 

august

s 

7-9 

gadi 

“Bungu skolas 

radošā darbnīca” 
Bungu skolas radošā darbnīca -to nedrīkst palaist garām! Šī ir iespēja redzēt, dzirdēt un mācīties 

spēlēt īstas bungas un tas nebūt nav viss! Ja esi vecumā no 7līdz 9 gadiem, un tu gribi pamēģināt 

bungu spēli, vai arī esi pamatus jau apguvis, šī ir lieliska iespēja iegūt vai papildināt  zināšanas, 

jautri pavadot laiku. Nodarbību laikā iesim ekskursijā ar viktorīnu, iepazīsimies ar jaunāko 

bundzinieku fitnesa sporta veidu, radoši izpaudīsimies, smelsimies iedvesmu no kino 

pēcpusdienām, profesionāliem mūziķiem un beatbox pratējiem, gūsim jaunus draugus un atklāsim 

savus talantus!” 

Ādažu mākslas un 

mūzikas skola, 

Gaujas iela 33A, 

Ādaži. 

RD vadītājs -   

Andžejs Grauds. 



Darbnīcas dalībniekiem jābūt ērtās drēbēs. Ekskursiju laikā drēbes jāpielāgo laikapstākļiem. Ja  

dalībniekiem ir savi personīgie sitaminstrumenti, tos var ņemt līdzi uz darbnīcām, nesot pilnu atbildību par 

savām lietām. 

21.-25. 

august

s 

7-9 

gadi 

„ „Spriganās 

maskas II” 

Radošā darbnīca, kur radošais mijas ar aktīvām spēlēm. Rīta pusē katrs dalībnieks veidos maskas papjē mašē 

tehnikā, no pašiem pamatiem līdz skaistiem dekoriem, ļaujot vaļu fantāziju lidojumam. Apgūsim darbošanos 

ar polimērmāla plastiku, veidosim dažādus ornamentus. Toties pēcpusdienas mums būs sportiski aktīvas, kopā 

ar draugiem vingrojot, spēlējot sporta un piedzīvojuma spēles svaigā gaisā. Dosimies pastaigā pa Ādažiem un 

veidosim mandalu no dabas materiāliem.  Darbnīcu noslēgumā bērniem prieka pilna “Sprigano MASKU’’ 

ballīte, kurai darbnīcu ietvaros ir cītīgi gatavojušies. www.duesport.lv 

 

Ādažu mākslas un 

mūzikas skola,  

Gaujas iela 33A, 

Ādaži.  

RD vadītāja – Alise 

Timermane. 

21.-25. 

august

s 

10 – 12 

gadi 

“Bungu skolas 

radošā darbnīca” 
Bungu skolas radošā darbnīca būs unikāla iespēja izzināt ar bungām un citiem sitaminstrumentiem saistītas 

aktivitātes. Darbnīcas iepazīstinās ar  bungu komplektu, veicinās ritma izjūtu, paplašinās redzesloku 

mūzikas sfērā un ļaus pārvarēt uztraukumu, publiski uzstājoties. Paralēli nodarbībām, kas saistītas ar 

bungām, dalībnieki varēs iepazīt apkārtējo vidi, piedaloties jautrās ekskursijās un radošajās darbnīcās mežā,  

kā arī pārbaudīt savas fiziskās spējas rīta rosmes nodarbībās. 

Darbnīcas dalībniekiem jābūt ērtās drēbēs, ekskursiju laikā drēbes jāpielāgo laikapstākļiem. Ja  

dalībniekiem ir savi personīgie sitaminstrumenti tos var ņemt līdzi uz darbnīcām, nesot pilnu atbildību par 

savām lietām. 

Informācija dalībniekiem: 

“Bungu skolas radošā darbnīca -to nedrīkst palaist garām! Šī ir iespēja redzēt, dzirdēt un mācīties spēlēt 

īstas bungas un tas nebūt nav viss! Ja esi vecumā no 10 līdz 12 gadiem un tu gribi pamēģināt bungu spēli, 

vai arī esi pamatus jau apguvis, šī ir lieliska iespēja iegūt vai papildināt daudzpusīgas zināšanas, jautri 

pavadot laiku. Nodarbību laikā iesim ekskursijā ar viktorīnu, iepazīsimies ar jaunāko bundzinieku fitnesa 

sporta veidu, radoši izpaudīsimies, smelsimies iedvesmu no kino pēcpusdienām, profesionāliem mūziķiem 

un beatbox pratējiem, gūsim jaunus draugus un atklāsim savus talantus!” 

 

Ādažu mākslas un 

mūzikas skola, 

Gaujas iela 33A, 

Ādaži. 

RD vadītājs – 

Andžejs Grauds. 

 


