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Motivācijas vēstule  

Es, Elizabete Gūtmane, Inženierekonomikas un vadības fakultātes 1.kursa studente, 
izvirzu savu kandidatūru  Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu 
pašpārvaldes Iekšējās komunikācijas nodaļas vadītājas amatam.  

2017.gada pavasarī veiksmīgi absolvēju Rīgas 25.vidusskolu un, pateicoties Rīgas 
Tehnsikās universitātes pasākumam “Seko studentam 2017”, ieguvu pārliecību, ka vēlos 
studēt tieši šajā fakultātē, Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas 
studiju programmā, kurā jau tūliņ pabeigšu pirmo kursu.   

Kā vairums pašpārvaldes biedru, arī es studiju sākumā biju kautrīga un par 
iesaistīšanos pašpārvaldē domāju maz, bet tai pat laikā daudz vairāk nekā pirms 
pirmkursnieku nometnes, kurā es ieguvu daudz jaunu draugu un ieskatu foršajā 
pašpārvaldes darbībā. Laikam ejot, redzot apkārt tik daudz pozitīvu, atvērtu un 
komunikablu cilvēku, kuri mani iekšēji uzlādēja, saņēmu drosmi un devos ielūkoties katrā 
pašpārvaldes nodaļas sēdē, taču vistuvāk sirsniņai man šķita tieši Iekšējās komunikācijas 
nodaļa. Tieši šī nodaļa rūpējas par to, lai pašpārvalde katram interesentam, kļūtu par 
otrajām mājām, kā arī noturētu komandas garu.  

Esmu gatava kļūt par Iekšējās komunikācijas nodaļas vadītāju un esmu piemērota 
šim amatam, jo esmu ļoti mērķtiecīga, ambicioza, komunikabla, pozitīva un precīza, 
respektīvi darbus izdaru ļoti savlaicīgi. Šīs īpašības es piekopu gan pamatskolas un 
vidusskolas laikā, kad iesaistījos pasākumu organizēšanā Skolēnu domē savā skolā, 
dziedāju korī, rīkoju ekskursijas savai un paralēlklasei, gan arī savās darba vietās, 
piemēram, strādājot telemārketingā, kur kontakts ar cilvēku un sadarbošanās bija pats 
svarīgākais. Arī rokdarbi un zīmēšana man nav sveša, jo mūzikas un mākslas skolā es ne 
tikai apguvu klavierspēli, bet arīdzan veidoju plakātus un afišas koncertiem. Jo vairāk es 
prezentēju savas idejas (kā arī uzstājos ar muzikāliem priekšnesumiem), jo mazāks 
uztraukums man radās uzstājoties publikas priekšā, tieši šis bija viens no iemesliem, kādēļ 
es iesaistījos pasākumu tapšanā.   

Tā kā nedrošības sajūta man nebija sveša, tad vēlos palīdzēt un uzmundrināt ikkatru, 
kuram kaut maza doma pavīd par iesaistīšanos pašpārvaldes darbībā. Vēlos iegūt jaunu 
pieredzi, jaunus draugus, ar pilnu atdevi mesties iekšā Iekšējās komunikācijas nodaļas 
pasākumu rīkošanā, piesaistot jaunus cilvēkus, uzmundrināt esošos biedrus, aktīvistus, 
citu nodaļu vadītājus, lai kopīgiem spēkiem, kā liela ģimene nestu mūsu fakultātes 
pašpārvaldes godu.  
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