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Biodanza – mūzika, deja, 
emocijas, satikšanās prieks
Biodanza (“bio” – dzīve, “danza” 
– deja) jeb Biodeja ir pasaulē 
pazīstama un zinātniski pierādīta 
personības attīstības metode, kas 
caur kustību un mūziku palīdz 
atjaunot saikni ar savu patieso 
ES. Nodarbībās tiek izmantota 
iedvesmojoša un rūpīgi atlasīta 
mūzika no visas pasaules un 
d e j a s , k a s p a l ī d z m u m s 
pilnvērtīgi baudīt šo mirkli, mūsu 
sajūtas un apzināties dzīves 
pilnīgumu.

Nodarbību vadīs Antra Krūmiņa-Jansone un Anitra Ambrose – Biodanza 
skolotājas, kas nesen beigušas mācības Baltijas Biodanza skolā un tagad vada 
iknedēļas Biodanza nodarbības pieaugušajiem Ādažos. Meklējot savu ceļu dzīvē, 
Antra un Anitra ir atklājušas Biodanzu kā vienu no vispusīgākajām pieredzēm 
ikdienas labsajūtas un dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Marija Plūme - Zumbas instruktore (Līgatne)
Zumba® ir pasaulē lielu popularitāti iemantojis 
deju fitness.
Nodarbības notiek enerģiskas un dzīvespriecīgas 
mūzikas pavad ī jumā ,kas rada jautru un 
nepiespiestu atmosfēru,kas iedrošina kustēties pat 
nedejotājus.
Zumba®  ir “fitnesa ballītē”, mūzika, smaids un 
deja, kas rada atkarību. Šīs ballītes laikā strādā 
pilnīgi visi ķermeņa muskuļi. Regulāri apmeklējot 
nodarbības,uzlabojas kustību koordinācija, 
samazinās sirds un asinsvadu slimību, kā arī kaulu 
un locītavu slimību attīstība un ķermenis kļūst 
tvirtāks,spēcīgāks un izturīgāks.
Zumba® ir līdzeklis pret stresu un nogurumu,kas 
ļauj aizmirst rūpes un raizes.Tas nav tikai fitness, 
tas ir dzīvesveids!




Deju Studija ,,Justify" 
Vadītāja Olita Šarlāne - (Valmiera)
Draudzīga komanda- tas ir spēks, kas mūs 
vieno un turpina iedvesmot! 
Deju studija, kuras viena no galvenajām 
vērtībām ir  mīlestība pret deju.  Mēs gribam 
cilvēkus izklaidēt, aizraut un rosināt just.
Olita Šarlāne strādā Vamieras 2 vidusskolā. 
Mācījusies RSU par fitnesa treneri.
 

Inga Burkova 
Zumba Kids+Zumba Kids Jr.
(Saulkrasti)
Fitnesa trenere.(B kategorija).
Šajā jomā strādāju visu savu dzīvi.
Beigusi RSU - fitnesa treneri.
Zumba un Zumba Kids+ Zumba Kids 
Junior instruktore (mācijusies Polijā 
un Lietuvā pie Izabelas Kin -Jandas 
un Saulkrastu MDG ,,Desperado" 
vadītāja.
Zumba Kids un Zumba Kids Junior 
nodarbības ir paredzētas bērniem. 
4-6 gadi ( Zumba Kids Junior ) un 
7-11 gadi (Zumba Kids) .
Nodarbībās - tiek izpildītas enerģiskas 
,speciāli iestudētas deju horeogrāfijas 
mūzikas pavadībā. Bērni iepazīstas ar 

dažādiem deju stiliem - Hip Hop, Reggaeton, Cumbia , Salsa un citi. Tiek spēlētas 
spēles. Nodarbības iedvesmo bērnus izteikt sevi caur kustību un spēli, kā arī uzlabo 
bērna vispārējo veselību. Bērni pavada laiku aktīvi  un pozitīvā , jautrā gaisotnē . 
Iepazīstas ar darbu  komandā!  Attīsta uzmanību, koordināciju kā arī palielina 
pašapziņu.




Inga Burkova
Saulkrastu MDG ,, Desperado" vadītāja
Deju grupai ir 17 gadi. Dejojam 3 vecuma 
grupās (1.-2 .klase, 3.-5 .klase un 5.-9.klase).
Esam radoši, ļoti mīlam deju. Lieliska un 
draudzīga komanda, ar kuru varam doties 
pretī dažādiem izaicinājumiem. Ļoti patīk 
uzstāties un piedalīties dažādos komkursos, 
skatēs, festivālos, koncertos. 
,,Dejo, un tu būsi kas vairāk - lielāks, 
skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo tevi". 
(Agnes de Mille)

Ingus Stauģis - (Talsi)
ZUMBA
Dejojis dažādas stila dejas, sākot ar klasiku un beidzot ar Jazz dance. Dejojis sporta 
dejas (pasniedzējs Aleksandrs Aļošins), dejo 
Tautas dejas deju kolektīvā „Rūdis”. 5 gadus 
spēlējis Rīgas Krievu drāmas teātrī izrādē 
„Odesa burvīgā pilsēta”, izrādes spēlējis :ASV 
– Bostona, Čikāgā, Ņujorka, Vācijā, Izraēlā, 
Krievijā, Ukrainā un Baltkrievijā, gan Latvijā. 
Patīk ne tikai pašam dejot, bet arī mācīt 
cietiem . Strādā Talsu novada bērnu un 
jauniešu centrā par interešu izglītības metodiķi 
- atbildīgs par deju , vidi un tehnisko jaunradi 
Talsu novadā, tautas deju un ritmikas skolotājs 
un vada savu Studiju ,,Fix".

Zumba ir dzīvespriecīgs dejas un fitnesa 
apvienojums latīņamerikāņu mūzikas ritmos. 
Zumbas deju formu veido visdažādāko deju 
stilu sajaukums, piemēram, Ča-ča-ča, 
Flamenko, vēderdejas, Cumbia, Bhangra, 
Merengue, Reggaeton, Tango, Samba, Hip-
hop, u.c. 




Viktorija Karzone - Kangoo 
Jump - ,,Mellene" sieviešu 
sporta studija.
 (Rīga)
Par pašu Kangoo Jump.
Fitnesa nodarbība, kurā tiek 
izmantoti speciāli zābaki (Kangoo 
Jumping boots).
Sākotnēji tie tika paredzēti 
pacientu rehabilitācijai pēc ceļu un 
mugurkaula operācijām, bet pēc 
tam pielāgoti fitnesa nodarbībām. 
Kangoo power nodarbība ir 

dinamiska, atraktīva, uzlabo veiklību, kustību koordināciju, vestibulāro aparātu un 
limfātisko atteci, stiprina muskulatūru un sirds un asinsvadu sistēmu. 
Kangoo Jumps zābaki ir amortizējoši un slodzes laikā par 80% pasargā locītavas 
(potītes, ceļus, mugurkaulu) no triecieniem . 
Kangoo power nodarbībā jūs iegūsiet tvirtu ķermeni, labi pavadīsiet laiku, 
atbrīvosieties no stresa, un gūsiet prieku visai turpmākajai dienai. Piemērots 
sievietēm no 50kg-100kg.
Nodarbība nav paredzēta cilvēkiem ar kakla spondilozi un akūtām diska trūcēm.


 Kendija Aparjode (Saulkrasti)
Esmu 20 gadus jauna. Sports ir visa mana dzīve. Ar 
sportu nodarbojos no 8 gadu vecuma. Sāku ar 
orientēšanās sportu, ko daru vel jo projām! 13. gadu 
vecumà pievèrsos kamaniņu sportam. Šobrid to daru 
profesionālā līmenī. Brīvajā laikā vadu bodyART 
nodarbības! Sportot ir forši !
Mērķtiecīga vingrojumu atlase un to rūpīga 
saskaņošana, regulāri trenējoties, likvidē nepareizas 
ķermeņa struktūras un pozitīvi ietekmē stāju. Tā ir 
iespēja būtiski uzlabot spēku, koordināciju, lokanību, 
līdzsvara izjūtu, izturību un paškontroli. bodyART 
sniedz lielāku izpratni par ķermeni un palīdz uzlabot 
ikdienas dzīves kvalitāti, jo bodyART nodarbībās 
cilvēks trenējas augstākā apziņas līmenī un līdz ar to 
paver sev jaunas fizisko un garīgo iespēju robežas.




Aiva Aparjode - (Saulkrasti)
  deepWORK 
deepWORK  ir atlētisks,vienkārš, 
grūts, unikāls un nelīdzinās nevienai 
l īdz š im paz īs tamai t ren iņu 
programmai. Enerģijas  pilns treniņš 
ar pieciem elementiem! deepWORK 
balstās uz iņ un jaņ likumiem, kas 
apvieno funkcionā lā t ren iņa 
mentālos un fiziskos pretstatus!
Aiva Aparjode - fizioterapeite, 
kamaniņu sporta trenere, fitnesa 
trenere. Sportā esmu vairāk kā 25 
gadus. Sākumā  kā profesionāla 
sportiste, pēctam kā trenere. Sešus  
g a d u s e s m u p i e v ē r s u s i e s 
fizioterapijai un fitnesam. Vadu 
dažādus funkcionālos treniņus, pilates un ārstnicisko vingrošanu, deepWORK. 
 Sports ir visa Aivas dzīve un ikdiena!
EASYsup 


 SAULKRASTOS - EASYsup.lv airu dēļu 
noma Saulkrastu pludmalē. SUP airu dēlis 
ir jauns aktīvās atpūtas, ūdenstūrisma un 
sporta veids, piemērots ļoti plašam 
interesentu lokam. SUP airu dēlis ir viegli 
lietojams, nav nepieciešamas speciālas 
iemaņas vai aprīkojums. Lietojot SUP airu 
dēli viegli tiek noslogotas un trenētas visas 
ķermeņa muskuļu grupas. SUP airu dēļa 
izmantošana ir lielisks veids, kā uzturēt 
sevi labā fiziskā formā, nesteidzīgi baudot 
dabu un neatkārtojamos saulrietus.


Andris
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Saules mākoņi - ir mazs ģimenes 
uzņēmums,kurš atrodas tepat saulainajos 
Saulkrastos.
Mūsu piedāvājumā ir  dažādu izmēru 
piepūšamās atrakcijas, burbuļmašīna un 
cukurvates aparāts...īsāk sakot, mums ir 
viss tas, kas spēj sagādāt prieku jūsu 
bērniem🎉  





