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REALITĀTĒ PIEDZĪVOSIM KRĪZES SITUĀCIJAS UN MĀCĪSIMIES VEIKSMĪGI NO TĀM IZKĻŪT 
                                                              -10 KM -  



• Katastrofu, pandēmiju vai karadarbības rezultātā var pazust elektrība, internets un mobilie 
sakari, var nestrādāt veikali, degvielas uzpildes stacijas un bankomāti.  

• Šis pārgājiens ‘’10 km ‘’garumā, iemācīs katram dalībniekam savlaicīgi sagatavoties, lai spētu 
noturēties (izdzīvot) šādos apstākļos vismaz pirmās 72 stundas jeb 3 diennaktis līdz atbildīgie 
dienesti būs spējīgi atjaunot kritiskos pakalpojumus un sniegt nepieciešamo palīdzību.  

• Labākais veids, kā pasargāt sevi un savus tuviniekus, ir savlaicīgi sagatavoties jebkādai 
ekstremālai situācijai.  

 

 

-Būs pa spēkam arī tiem, kuri šādā piedzīvojumā dosies pirmo reizi-  

PĀRGĀJIENS KURŠ BALSTĪTS UZ REĀLIEM 
NOTIKUMIEM 
komandas saliedēšanās koncepcija 

Individuāla pieeja grupā kopā ar Beiker Fitness zīmola īpašnieku, vadītāju Andri Beķeri un Spēkavīru līgas pasaules čempionu 
Daini Zāģeri. Mūsu pieredze Tev noderēs un liks justies droši.  
 

PARŪPĒJOTIES PAR SAVU 
DARBINIEKU, TU PARŪPĒSIES 
PAR SEVI ! 



• KĀ RĪKOTIES KRĪZES SITUĀCIJĀ?  

• KĀ IEGŪT ŪDENI, ĒDIENU, UGUNI U.C NEPIECIEŠAMAS LIETAS? 

• KAS IR ĀRKĀRTAS GADĪJUMU SOMA UN KO TAJĀ LIKT IEKŠĀ? 

• VAI TU PAZĪSTI SAVUS DIENESTUS? 

• KAS IR MILITĀRĀ APDRAUDĒJUMA PĀRVARĒŠANA? 

• PRETOŠANĀS SPIEDIENAM/APSTĀKĻIEM! 

• KĀDAS IR TAVAS TIESĪBAS! 

• KĀ RĪKOTIES, JA VALSTĪ IZSLUDINA EVAKUĀCIJU?  

 

START 

FINIŠS 

*Pēc pārgājiena, mēs pildīsim testu, lai pārliecinātos, ka esam sagatavojuši Tevi krīzes situācijai 
SERTIFIKĀTS 
Par dalību šajā pasākumā, tiek izsniegts Beiker Fitness/#DODIEKŠĀ sertifikāts (8 ak.st.- akadēmiskās izglītības 
stundas). 
 

PROGRAMMA 



Pasākuma ievaddaļa: 

- Dalībnieki tiks sadalīti komandās, katra komanda veiks noteiktu uzdevumu - misiju. Katrs uzdevums ir saistīts ar 
kādu no 72h somas satura, vai resursa ieguvi. Trenera pavadībā tiks veikti šie uzdevumi, kā piemēram, sniegta 
pirmā palīdzība, kad paliek slikti, vai arī tiks iegūts ūdens dabā, iemācīts kā viņu padarīt dzeramu, lai 
nenodarītu kaitējumu veselībai. 

 

Komandas saliedēšanās: 

 * Komandas veic analītiskus un kreatīvus uzdevumus, kas orientēti uz:  

 *  Savstarpējās sapratnes un uzticēšanās paaugstināšanu; 

 *  Informācijas nodošanu un apmaiņu;  

 *  Plānošanu un lomu sadaliījumu; 

 *  Iniciatīvas un kreativitātes attīstīšanu;  



PĀRGĀJIENU/APMĀC ĪBAS VAD ĪS 

Andris Beķeris 

Speciālists fitnesā un atlētiskajā vingrošanā (Liepājas Universitāte)Sporta 
pedagoģijas Akadēmija un IHRSA/IFCN (ASV) 

Esmu Beiker Fitness zīmola īpašnieks un nozares vadītājs. No 2013. gada sertificēts 
fitnesa, atlētiskās vingrošanas, fiziskās sagatavotības, motivācijas treneris.  

Latvijas čempions vesera mešanā 2002. gadā, Eiropas čempions vesera mešanā 
2003.gadā, Latvijas čempions svara stieņa spiešanā uz reižu skaita 2015.gadā. 

Esmu aktīvs vingrotājs un praktiķis jau vairāk kā 19 gadus. Vieglatlēts, boksa 
cīkstonis un džudo praktiķis jau no 2001. gada, daudzu fitnesa programmu autors. 

Esmu apmācījis vairāk kā 2000 klientu Latvijā un citās EU valstīs, trīs bērnu tēvs, 
veselīga dzīvesveida attīstītājs, uzņēmējs, garīga personība, multimākslinieks un 
mūziķis.  

Tirgus partneris ‘‘Amber Life Clinic‘‘, ‘‘Evelatus‘‘, ‘‘The Harwest‘‘, Direktors, valdes 
loceklis ‚‘‘sia VIVI‘‘, Īpašnieks ‚‘‘Sia Beiker Company‘‘  

Daudzu pasākumu organizators un vadītājs, ‘‘Baltijas Fitnesa/Bodībildinga 
čempionāts‘‘ 

Nozīmīgākās publikācijas: 

Grāmatas  „Uzturs reālā dzīve” autors                                               

 

Dainis Zāģeris 

 Sports ir mana ikdiena, visu laiku  esmu kustībā un tas ir tas, kas dod man 
enerģiju ikdienas gaitām. 

LSPA 1 līmeņa aukstākā izglītība fitnesa treneris. 

Strādāju, kā fitnesa treneris un vispārējās fiziskās sagatavotības treneris jau 4 
gadus. 

2012. gada Latvijas Spēkavīru Čempions. 

2015. gada Eiropas Spēkavīru Čempionātā 3. vieta. 

2015. gada Pasaules Spēkavīru Čempionlīgas 2. vieta finālā un arī kopvērtējumā. 

2016. gada Pasaules Spēkavīru Čempionlīgas Čempions.  

2017. gada Pasaules Čempionlīgas 2. vieta kopvērtējumā, 3. vieta Finālā. 

19 reizes bijis Pasaules Spēkavīru Čempionlīgas podestā.  

7 reizes uzvarēti posmi Pasaules Spēkavīru Čempionlīgā.  

Vairakkārtējs Latvijas godalgoto vietu ieguvējs pauverliftingā. 

 

TIKAI KOPĀ M 

ĒS VARAM 

VAIRĀK ! 



DALĪBNIEKU ATSAUKSMES 

Atbalsta: 

@Mangaļi Fitness 
 
G .Miežis – 
pārsteiguma dāvanas 
katram; 
 
@MySport - 15% atlaide 
apaviem un pulsometriem, 
25% atlaide apģērbam,  
sporta uzturam, 
aksesuāriem ar Atlaižu 
kodu BF/DZ2022 

 



IEGŪLDĪ JUMS 

 

 

 

 

 

www.beikerfitness.lv  Andris Beķeris          +371 27836097     fitness@beikercompany.com 
 
Dainis Zāģeris          +371 26139932        zagerisdainis82@inbox.lv 

Kopējā programma izmaksā  1600,00 + PVN % EUR  
 


