
 

 

  
 

“AKLĀ MEKLĒŠANA” 
 

LĪDERĪBA, INICIATĪVA, ATBILDĪBA, UZTICĪBA  

Mērķis ir mācīties līdera lomu uzņemšanas prasmes un iniciatīvu jauniešiem.  

Uzdevums palīdzēs komandas vadītājiem attīstīt savas vadības prasmes, veidot 
pašapziņu un noteikt pareizos uzdevumus un norādījumus, lai veiksmīgi sasniegtu 
savus mērķus.  
Komanda iemācīsies uzticēties un paļauties uz līderi, kas vada viņus kopējo mērķu 
sasniegšanā. 
  

Padoms: 10-25 dalībnieki / 40 min / materiāli sagatavošanai: liela telpa; aizsietas acis; 
mīkstās rotaļlietas un citi objekti. 
 

Instrukcijas: 

• Aktivitāti var veikt ar visu grupu vai sadalīties komandās.  

• Izvēlieties vienu līderi no grupas/katras komandas un izskaidrojiet uzdevumu; 

• Aizsiet acis katram biedram, izņemot līderi; 

• Dalībnieki veido rindu ar rokām uz priekšā stāvošās personas pleciem; 

• Līderis ir pirmā persona rindā. Viņam nav aizsietas acis un viņš vada pārējo 
grupu. Viņi var staigāt pa istabu ar daudziem soļiem un šķēršļiem, lai padarītu 
to sarežģītāku. Objekti, piemēram, mīkstās rotaļlietas, ir izkaisīti pa istabu, un 
tie ir jāuzņem ar aizsietām acīm;  

• Līdera uzdevums ir vadīt līniju tā, lai paņemtu visus telpā esošos priekšmetus. 
Pārvietojoties pa istabu, vadītājs liek līnijai apstāties tā, lai pie viena no 
dalībnieku kājām būtu priekšmeti. Pēc tam vadītājs paziņo, kuram dalībniekam 
ir jānoliekas un jāatrod priekšmets pie tā kājām. Uzdevums ir savākt visus telpā 
esošos priekšmetus. Dalībnieku uzdevums ir uzticēties līderim un precīzi veikt 
savus pienākumus, lai visa komanda ātrāk sasniegtu mērķi (30 min). 

 

 

 

 

 

 

LĪDERĪBA 



 

 

 

 

Pārdomas mācību kopienā: pēc aktivitātes neaizmirstiet nedaudz pārdomāt savu grupu. 

Vispirms pajautājiet vadītājam (-iem), kāda ir sajūta, izpildot misiju, kas bija viegli aktivitātes 

laikā un ar kādām grūtībām saskārāties, vadot citus? Vai līdera darbs ir viegls vai grūts? Otrkārt, 

lūdziet dalībniekus pārdomāt savu ceļojumu aktivitātes laikā - kādi ir viņu komentāri par 

procesu? 

Dalībnieki var apspriest, cik lielā mērā uzdevumā tika izmantotas vadības prasmes. Vai visiem 

dalībniekiem ir šādas spējas? Vai viņi paši spēj vadīt komandu un radīt uzticību? (10 min). 

 

 

Padomi koordinatoriem 

• Pirms aktivitātes sākuma sagatavojiet brīvu vietu, kur varat brīvi pārvietoties, lai 
izvairītos no ievainojumiem, un pārliecinieties, ka dalībnieki ir drošībā, kamēr 
viņiem ir aizsietas acis;  

• Uz grīdas esošajiem priekšmetiem jābūt mīkstām rotaļlietām vai citiem drošiem 
priekšmetiem, kas netraumēs dalībniekus; 

• Jūs varat veikt vairākas šīs aktivitātes kārtas, lai ļautu dažādiem dalībniekiem 

izmēģināt līdera lomu - vai dalībniekiem, kuriem ir aizsietas acis, būs vieglāk 

vadīt citus, ja viņi jau zinās maršrutu un uzdevumus? 

 

 


