
L a p a  ī1 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

1. tēmas nosaukums: iespēju un redzējuma aktivizēšana 

2. nodarbību plāns — mērķu izvirzīšanas nozīme 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šīs nodarbības mērķis ir parādīt studentiem mērķu un mērķu 
izvirzīšanas nozīmi, kā arī sniegt vissvarīgākās definīcijas. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 

• Dators 

• PowerPoint prezentācija 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

• Izdales materiāli 2 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: Ievads tēmai un definīcijām (30 min.) (sk. 1. 
izdali) 

 
1.1 norāda, cik svarīgi ir izvirzīt mērķus un mērķus. 
 
1.2. noteikt mērķus un mērķus 
 
1.3. mērķu un mērķa raksturojumu apraksts – SMART TESTS 
(specifisks, izmērāms, sasniedzams un saderīgs) 
 

2. 2. uzdevums: grupas darbība (20 min.) (sk. 2. izdales 
materiālu) 
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2.1. sadalīt studentus mazās grupās un uzdot viņiem veikt šādus 
uzdevumus: 
 
2.2 Izstrādāt trīs mērķus un katram mērķim un atbildēt uz šādiem 
jautājumiem: 

a) Kāpēc jūti, ka šis mērķis ir nepieciešams? 
b) Vai tas izturēs SMART testu? 
 

2.3. savu mērķu izmantošana un triju mērķu izvirzīšana mērķa 
sasniegšanai. Studentiem jāatbild uz šādiem jautājumiem: 
a) Kāpēc šis mērķis ir izšķirošs mērķa sasniegšanai? 
b) Vai tas izturēs SMART testu? 
 
2.4 Pārrunā rezultātus ar visu klasi. 
 
3. 4. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 1: mērķu noteikšanas nozīme 

 

 

 

1- Lūdzu, izlasiet šo tekstu un pasvītrojiet to, ko uzskatāt par vissvarīgāko: 

 

Mērķu izvirzīšanas nozīme 

Bez definētiem mērķiem mums nav virziena. 

Tāpat kā citās dzīves jomās, mērķu izvirzīšana finanšu jomā racionalizē uzdevumus, lai sasniegtu mērķus 

īsākā laikā. Tie, kam nav nosprausti mērķi, pārvietojas ar vēju un līdz neskaidrai daļai, tā kā nav iespējams 

plānot, nezinot, ko mēs gribam sasniegt. 

Mērķu izvirzīšanas nozīme ļauj izsekot ceļam, soli pa solim, lai varētu sasniegt galamērķi. Stratēģija iet soli 

pa solim, lai sasniegtu mērķi, un tai ir vairākas alternatīvas, taču jums ir jādefinē ierašanās vieta. 

Kur mēs esam - > ko mēs darīsim - > sasniedzam mērķi 

Tāpēc ir svarīgi pēc iespējas ātrāk radīt pašiem savus mērķus. Kā pareizi tiek veidoti mērķi? Ir daži padomi, 

kas var būt noderīgi, tomēr tas vienmēr būs atkarīgs no tā, kas mums ir prātā. Ar mūsu skatienu uz mērķi, 

veidi, kā sasniegt šo punktu, var būt vairāki, kurus mēs varam saukt par stratēģiju. 

 

 

Mērķu veidi: 

Jābūt specifiskiem 

Izstrādājot stratēģiju, vienmēr jāņem vērā galīgais mērķis. To, ko vēlies sasniegt, un jo sīkāk, jo lielāka ir tā 

ceļa vizualizācija, uz kuru jāiet. Un jo lielāka ir motivācija, jo tā ļauj mums vizualizēt, kāda ir mūsu pozīcija 

attiecībā pret gaidāmo, un ir vieglāk iegūt lielāku enerģiju, lai to ātrāk sasniegtu. 

Tiem jābūt izmērāmiem 
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Tās ir jāprot izmērīt, jo noteikt mērķi būt bagātam mums neko daudz nesaka. Kāda būs bagātnieku vērtība, 

kad jūs kļūsiet bagāts un kā jūs palīdzējāt sasniegt šos mērķus? Priekšrocība ir tā, ka mūsdienās gandrīz 

visus sarežģītākos rādītājus var izmērīt, piemēram, ar dzīves kvalitāti. 

Tiem jābūt sasniedzamiem vai sasniedzamiem 

Ja mērķis nav sasniedzams, tas var novest pie demotivēšanas, jo tas nav sasniegts, tomēr tiem ir jābūt arī 

vērienīgiem, jo bez mērķtiecības mēs esam samierinājušies ar pašreizējo situāciju. Tāpēc mums ir 

paradigma, jo reizēm vērienīgais ir ļoti tuvs neticamajam, kaut arī nav neiespējams! 

Tie jāplāno, jāsakārto laikus 

Tās jāspēj sadalīt vai sadalīt pa posmiem, lai vieglāk būtu sasniegt. Piemēram, gada pārdošanas mērķis ir 

jāsadala pa ceturkšņiem, mēnešiem un dienām. Tādējādi iegūstot vairākas saistības un daudz vieglāk 

vizualizējot ceļu, kas ir jāveic. 

Tiem jābūt dalāmiem 

Bieža kļūda ir definēt mērķi: gribu būt miljonārs. Pareizi varētu teikt: es vēlos, lai man būtu bizness, kas 

man nodrošinās pirmos miljonus euro 10 gadu laikā. Mums ir laika skala mērķa sasniegšanai, vērtība, kādu 

vēlamies sasniegt, ir definēta, vērtība ir sasniedzama, vērtība ir viegli saskaitāma, tādējādi ļaujot uzzināt 

attālumu starp sākuma punktu un ierašanās punktu un formu vai metodi, kas izmantota saņemšanai. 

Tāpēc pirmais solis ir noteikt mērķus, lai pēc tam varētu izstrādāt plānu to sasniegšanai. Izklausās 

vienkārši, bet patiesībā tā nav. Jo vienmēr būs neparedzēti notikumi, kas mainīs trajektorijas, lai tās 

turpinātu. Dažreiz ir nepieciešams saīsināt vai pat atpūsties, bet nekad nepamet acis uz to, kas mums 

vajadzīgs, uz mūsu mērķiem. 

Ja uzņēmumā vai uzņēmumā ir bieži šāda veida plānošana, tad katra personiskajās finansēs ir retāks. Ļoti 

ieteicams radīt/izvirzīt mērķus rakstiskā veidā mājās, papildus jau iepriekš minētajām priekšrocībām, tas 

ļauj tos vizualizēt un pastiprina saistības mājsaimniecību iekšienē. 

1 iesniedza Nuno Casimiro In: https://investidor.pt/a-importancia-de-definir-objectivos / 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 2: darbība, kas saistīta ar mērķu 

izvirzīšanas svarīgumu 

 

 

 

Pārbaudiet šos 2 attēlus, izvēlieties vienu un izveidojiet savu uzņēmumu, pamatojoties uz šīm darbībām: 

 

 

 

 


