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 Nosaukums: Veiksmīgu uzņēmēju rakstura īpašības 

● Anotācija:  

Kuras rakstura īpašības ir bieži sastopamas uzņēmēju vidū? Šīs tēmas mērķis ir atbildēt šo 

jautājumu izmantojot izdales materiālu “Veiksmīga uzņēmēja rakstura īpašības”. Tēma var tikt 

apskatīta kopā ar aktivitātēm no materiāla par biznesa idejām. 

 Galvenā kompetence: 

Izprast uzņēmējdarbības principus. 

 Sagaidāmais rezultāts: 

Apmācāmie pārzina galvenās veiksmīgu uzņēmēju rakstura īpašības. 

  Atslēgvārdi:  

Uzņēmējs, uzņēmējdarbība 

● Mērķi:  

Identificēt rakstura iezīmes, kuras tiek saistītas ar veiksmīgiem uzņēmējiem. 

● Teorētiskā daļa- satura izklāsts: 

Ir vairākas dažādas īpašības, kuras var tikt asociētas ar uzņēmējiem. Izdales materiālā tiek uzskaitītas 

10 galvenās no tām. Pirms lasīt materiālu, centīsimies identificēt šīs īpašības un izskadrot to, kāpēc 

tās tika izvēlētas. 

1.Katram skolēnam uz papīra jāuzraksta trīs īpašības, kuras, viņaprāt, ir galvenās, definējot uzņēmēja 

tēlu un tās jāpamato. Kad visi ir pabeiguši rakstīt, viņiem jādalās savā viedoklī ar pārējiem, un viens 

no skolēniem vai skolotājs tās pieraksta uz tāfeles. Ja kāda no īpašībām atkārtojas, tas jāpiefiksē. 

2. Pēc tam, kad visi ir izteikušies, uz tāfeles jāizveido saraksts ar 10 visbiežāk nosauktajām īpašībām, 

sākot no visbiežāk nosauktās līdz vismazāk nosauktajai. 

3.Izdali klasē materiālu “10 veiksmīga uzņēmēja rakstura īpašības”. Katram skolēnam tas jāizlasa. 

4. Pēc izlasīšanas, uzsāc klases diskusiju: 

- Vai ir kādas īpašības, kuras pirms tam netika apspriestas? 

- Kuras īpašības jūs uzskatat par vissvarīgākajām? 
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- Kuras īpašības tev piemīt? 

- Kā attīstīt tās, kuras nepiemīt? 

- Vai vari nosaukt zināmus cilvēkus, kuri ir uzņēmēji un kuriem piemīt šīs īpašības? 

Atsauces: 

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/101014/10-characteristics-successful-

entrepreneurs.asp 
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