
 

 

“Atrodi Savu Aizraušanos” - unikāla on-line spēle ar klātienes mācībām, no 

24.novembra līdz 8.decembrim 

 

Mēs skolās mācāmies formulas, likumus, gada skaitļus, bet 

kā ir iespējams mācīties pašu svarīgāko - uzzināt, kas Tevi pašu dara priecīgu, aizrautīgu? 

 

Tas ir pamats tam, lai atrastu savu īsto vietu dzīvē, par ko visi 

sapņojam - darbu, ko mīlam, kas aizrauj un iedvesmo.  

Kuru gaidām tikpat ļoti, kā tagad, iespējams, gaidi piektdienas. 

 

Cilvekam.lv sadarbībā ar British Council, Daugavpils domi un 

Daugavpils Universitāti  aicina pieteikties vienreizējai iespējai -  

on-line spēlei “Atrodi Savu Aizraušanos”  

no 24.11.2018-08.12.2018 

Anketa latviešu valodā: https://ej.uz/anketaLAT  

Anketa krievu valodā: https://ej.uz/anketaRU  

 

 

Kas ir spēle “Atrodi Savu Aizraušanos”? 

 On-line spēle, kurā 15 dienas internetā saņem 1-3 

uzdevumus - pārbaudītas metodes, aizraušanās, iedvesmas meklēšanai, un kā to praktiski 

ieviest dzīvē.  

 Metodes ir veidotas, lai Tev būtu aizraujoši arī pildīšanas laikā :)  

 Spēli vari spēlēt sev ērtā diennakts laikā, sev ērtā vietā. 

 Papildus tam, 3 reizes klātienē notiks tikšanās ar treneriem, domubiedriem un izrunāt sev 

svarīgus jautājumus.  

 

Ko Tu iegūsi spēlē? 

 25 metodes, kā Atrast Savu Aizraušanos 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lu1DJolB_C2HzyjzK7AXHDSIJ1yRmSgixylS41_h1pk/edit?ts=5be08880
https://ej.uz/anketaRU


 

 

 

 “Čomiņus” - domubiedrus, ar kuriem pārrunāt, apmainīties ar pieredzi, iedvesmoties; 

 
 

 Pieredzējušu treneru atbalstu 4 vebināros - 2 latviešu valodā, 2 krievu valodā; 

 
 

 3 klātienes tikšanās Daugavpilī katru sestdienu (obligātas) - 24.11, 01.12. un 08.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kā notiks spēle? 

 

1. Tu saņem uzdevumu. 

 
 

2. Pildi, no kurienes un kurā dienas laikā vēlies, cik ilgi vēlies, un iesniedz atbildes līdz 

katras dienas pusnaktij. 

 

3. Krāj punktus, saņem pārsteigumus. 

 
 

Kad? 

No 24.11.-8.12. + 3 klātienes tikšanās Daugavpilī 24.11., 01.12., 08.12 (jāapmeklē obligāti). 

 

Dalībnieku vecums? 

18-50 gadi. 

 

Dalībnieku tautība? 

50% latvieši 

50% mazākumtautību pārstāvji 

 

Kas Tev nepieciešams, lai piedalītos? 

 Dators, telefons vai planšete ar interneta pieslēgumu, 

 Digitālā kamera (der arī telefonā), 

 Aptuveni 1h dienā (atkarīgs no Tavas iedziļināšanās, mācību ritma - var būt arī mazāk  vai 

vairāk). 

 Latviešu valodas zināšanas (lai saprastu uzdevumu noteikumus) 

 Iespēja piedalīties klātienes lekcijās Daugavpilī 24.11, 01.12 un 08.12. 

 

Valoda, kādā notiks klātienes lekcijas un doti (video) uzdevumi spēlē? 

Latviešu 

 

Valodas, kurās iespējams iesniegt atbildes? 

Latviešu, krievu. 

 



 

 

Kāda ir dalības maksa? 

Spēle ir par brīvu, ja savlaicīgi izpildīsi visus spēles uzdevumus un piedalīsies klātienes 

tikšanās. 

* Cilvēki parasti par šādiem klātienes kursiem maksā 80-300 eur, tāpēc milzīgs paldies par iespēju 

British Council! 

 

Taču! Ir Drošības nauda 10 EUR*, kurus saņemsi atpakaļ, ja iziesi spēli līdz galam**.  

**Drošības nauda jāiemaksā klātienē 24.11 vai pirms tam ar pārskaitījumu, kuru saņem atpakaļ 

pēdējā tikšanās dienā 08.12. 

 

Pieteikšanās? 

Anketa latviešu valodā: https://ej.uz/anketaLAT  

Anketa krievu valodā: https://ej.uz/anketaRU  

 

 

 

 

Piesakies, un iegūsti savā rīcībā 15 dienas sev.  

 

 

Ar spēles elementiem, citu līdzīgu cilvēku pieredzi un treneru atbalstu Tev būs ērtākie apstākļi, lai 

beidzot apstātos, reizi par visām reizēm pievērstos sev un pajautātu -  

 Ko es patiesi vēlos? Ne mana ģimene, draugi, boss, sabiedrība. Es! 

 Kas mani patiesi aizrauj? 

 Un kā to ieviest ikdienā, maziem solīšiem? 

 

Ne vienmēr tas nozīmē, ka jāmaina darbs vai skola!  

Bieži var atklāt, ka drusku jāpielāgo ikdienas ritms vai pienākumi skolā, darbā. Un viss. 

 

Vairāk par treneriem: 

 

 

ZUARGUSS ZARMASS, vadījis vairāk nekā 1000 lekciju par emocionālo 

intelektu, stresa vadību, komunikāciju u.c. tеmatiem. Strādājis ar tādiem 

lieliem uzņēmumiem kā “Swedbank”, “Samsung”, “Citadele”, “AirBaltic” u.c. 

Mācījies no pasaules līmeņa speciālistiem, piemēram, Google darbiniekiem 

emocionālā intelekta tēmās.  

 

 

LAUMA ŽUBULE, "Cilvēkam" treniņu metožu veidotāja uzņēmumiem, 

skolotājiem un jauniešiem. Vada treniņus par sadarbību, radošumu, motivāciju, 

stresa vadību, u.c. Izcila pieredze darbā ar jauniešiem un komandu sadarbības 

jautājumos. Treniņi iekļauj daudz neformālās izglītības metodes, supervīzijas 

principus.  

 

 

     

https://ej.uz/anketaLAT
https://ej.uz/anketaRU

