
 

 

  
 

NEDARI PATS (JAUNO UZŅĒMĒJU VERSIJA) 
 

JAUNIEŠU UZŅĒMĒJDARBĪBA, DELEĢĒŠANA UN UZTICĒŠANĀS, PĀRVALDĪBA, 
KOMANDAS SALIEDĒŠANA 

 

Šīs aktivitātes mērķis ir informēt cilvēkus par iespēju izveidot vienlīdzīgu un godīgu sabiedrību, 

izveidojot ekonomisku plānu jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam. 

Mērķi: 

• Attīstīt deleģēšanas spēju. 

• Attīstīt komandas darbu un uzticēšanos komandā.  

• Veicināt taisnīguma un vienlīdzības atmosfēru komandā 

  

Padoms: 4-24 dalībnieki (ideālā gadījumā 16). Dalībnieku rotācija grupās pa 4, sesiju skaits = 

grupu skaits. Laiks: 4 x 60 minūtes. Materiāli: piezīmju klades un pildspalvas, flipchart tāfele 

vai, ja darbība notiek tiešsaistē, digitālā ierīce. 

Instrukcijas  

• Koordinators izskaidro darbību. 

• Dalībnieki sadalās komandās pa 4. 

• Koordinators izsniedz vienu uzdevumu katrai komandai. Uzdevumi katrai komandai var 

būt atšķirīgi vai līdzīgi atkarībā no pieejamā laika (10 min). 

• Grupas loceklis, kuram dots uzdevums/problēma, ir “uzņēmējs”. Viņš/viņa ir atbildīgs 

par problēmas risināšanu ar citu dalībnieku palīdzību. Uzņēmējam ir jāprezentē 

problēma un pēc tam jānosaka pārējo komandas locekļu prasmes, uzdodot jautājumu, 

“kā jūs varētu palīdzēt?” (10 min). 

• Uzņēmējam pēc tam katram dalībniekam ir jādeleģē apakšuzdevumi.  

• Komandas locekļi veic apakšuzdevumus, piemēram, izmantojot internetu vai 

eksperimentāli. Trīs locekļi, kas veic uzdevumus, var sadarboties savā starpā, bet ne ar 

uzņēmēju, kura uzdevums ir izdomāt atbildes izmantošanu. (15 min) 

• Grupa tiekas atkārtoti, un dalībnieki sniedz sava apakšuzdevuma rezultātus. Visi četri 

dalībnieki sadarbojas, lai apvienotu tos kopējā rezultātā.  

•  Uzņēmējs sagatavo īsu prezentāciju par rezultātiem un to iespējamo pielietojumu. 

o Darbība tiek atkārtota 4 reizes, lai ikviens varētu spēlēt uzņēmēju. 

 

 

PRASME DELEĢĒT 



 

 

Pārdomas mācību kopienā: 

Sāciet ar īsām atsauksmēm par pašu aktivitāti un to, kā cilvēkiem tā patika. Pēc tam apspriediet 

notikušo, to, ko cilvēki uzzināja, un aktivitātes saistību ar deleģēšanu un uzticēšanos. Lai 

veicinātu diskusiju, izmantojiet šādus jautājumus. 

• Vai uzdevumu sadale bija godīga? 

• Vai tas atspoguļoja komandas dalībnieku prasmes? 

• Kādi ir galvenie deleģēšanas jautājumi? 

• Kāds bija uzticības līmenis grupā? 

 

 

Padomi koordinatoriem: 

• Izvēlēties problēmas, kas ir vietēji un kulturāli nozīmīgas un attiecināmās. 

• Nodrošiniet, lai pēc iespējas vairāk dalībnieku varētu spēlēt uzņēmēju, jo īpaši tiem, 

kuri nevēlas nākt klajā. 

• Darbību var veikt arī ar praktiskām problēmām, piemēram, “stabils galds”: 

https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table  

https://www.stemitup.eu/Activity/Stable-Table

