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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: Uzņēmējdarbības kompetence 

3. tēma: Motivācija un neatlaidība 

2. nodarbība – kā sevi motivēt 

Ilgums: 45 minūtes 

Mērķēt 

Šī mācība iepazīstinās ar svarīgiem motivācijas un pašmotivācijas 
jēdzieniem un metodēm, kuras var izmantot ne tikai profesionālajā, 
bet arī personīgajā dzīvē. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Personiska ierīce ar interneta piekļuvi 

• Jaudas punkta attēlojums 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

• Izdales materiāli 2 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: motivējošu ideju un paņēmienu prezentēšana 
(20 min.) 

 
2. 2. uzdevums: Iepazīstināšana ar pašmotivācijas piemēriem 

(sk. 1. rīkojumu) (5 min.) 
 

3. 3. uzdevums: Iepazīstināšana ar pašmotivācijas piemēriem 
uzņēmējdarbībā un profesionālajā dzīvē (sk. 2. pantu) (5 
min.) 
 

3.1 Pārrunā rezultātus (10 min.). 
 

4. 4. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES MATERIĀLI Nr. 1: pašmotivācijas piemēri 

 

 

- Cilvēks, kurš dodas strādāt katru reizi tikai kā līdzeklis, lai samaksātu rēķinus, noturētos 

no savas ģimenes, un, lūdzu, viņa priekšnieks nav pašmotivēts; cilvēks, kuram nav 

vajadzīgi ārēji spēki, lai katru dienu sāktu darbu, un kurš atrod piepildījumu tajā, ko dara, 

ir pašmotivēts 

 

- Studente, kas tikai paveic viņas mājasdarbu tāpēc, ka vecāki viņai atgādina vai niez, vai 

tāpēc, ka viņu nomoka, kad viņa to nepabeidz, nav pašmotivēta; skolēns, kurš pilda 

mājasdarbu bez pacietības, jo vēlas mācīties un gūt panākumus skolā, ir pašmotivēts 

 

- Sieviete, kura iet uz sporta zāli tikai tad, kad viņas draugi velk viņu uz turieni, vai tāpēc, 

ka viņas ārsts ir piedodams, ka viņai jātrenējas, lai iegūtu veselību, nav pašmotivēta. 
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IZDALES materiāli 2: Motivācijas piemēri biznesā 

 

 

Vairums uzņēmēju, kas uzsāk uzņēmējdarbību, ir motivēti ar diviem galvenajiem faktoriem: brīvību un 

spēju paust savas idejas. Biznesa vadīšanā pastāv liels risks, bet doma strādāt kāda cita labā rada viņiem 

lielākas sāpes, jo pastāv risks, ka viņiem būs pašiem savs bizness. 

Vai, daži iebildīs, ka sāpes “nekad necensties” ir lielākas par “failed” sāpēm. 

Maza uzņēmuma īpašnieks, visticamāk, ir ieguldījis ārkārtīgi daudz laika, naudas un enerģijas. Nav 

nekādu panākumu garantiju. Uzņēmējdarbības motivācijas piemērs ir turēt durvis vaļā un izvairīties no 

nepieciešamības atgriezties korporatīvajā pasaulē. 

Cits uzņēmuma īpašnieks, iespējams, ir motivēts palielināt ieņēmumus, tāpēc nolemj vairāk naudas 

ieguldīt mārketingā. Viņai varētu nebūt naudas, bet, jo spēcīgāka ir motivācija piesaistīt jaunus klientus, 

jo lielāka ir iespēja, ka viņa darīs to, ko spēs, lai vairāk cilvēku uzzinātu par savu biznesu. 


