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• Iepazīt sevi.Laika izpratne un pielietojums ikdienā: īstemiņš, ilgtermiņš, 
brīdis, starpbrīdis, pauze, u.c 10:30 – 12:00 

• Iepazīt savas sistēmas. Laiks un sistēma: kāpēc svarīgi ieraudzīt notikumus 
sistēmiski un kā ietekmēt termiņus?  

• Mērķu uzstādīšana, sistēmas ieraudzīšana, savienot un veidot personīgo 
laika sistēmu, izmantojot mērķus)  

12:30 – 14:00 

• Instrumenti. Konkrēti laika plānošanas instrumenti 

• Jau zināmo instrumentu atsvaidzināšana un jaunu instrumentu apguve)  15:00 – 16:30 

• Apvienot vienā veselumā – radīt savu. Laika plānošanas integrācija izglītības 
darbā. 17:00 – 18:30 







Svarīgi! 

Mēs cienām viens otru. Uzrunas forma ir «Tu». 

Mēs sākam laikā un arī beigsim laikā. 

Mēs drīkstam viens otram nepiekrist, bet mēs 
uzklausām un pieņemam citu viedokli. 

Mēs paņemam no citu stāstiem un pieredzēm to, kas ir 
tieši katram no mums vajadzīgs. 

Esam šeit un tagad. Tas nozīmē – atliekam citas domas, 
darbus un telefonus malā. 

Mēs esam kā vienota sistēma, lai palīdzētu, atbalstītu un 
iedvesmotu šodien viens otru. 



Iepazīt sevi.Laika 
izpratne un 

pielietojums ikdienā: 
īstemiņš, ilgtermiņš, 

brīdis, starpbrīdis, 
pauze, u.c 

10:30 – 12:00 



Kas ir laiks? 



Kas ir laiks? 

Laiks ir galvenais mērīšanas 
sistēmas elements, kuru lieto, lai varētu 
sakārtot secīgi notikumus, noteikt 
notikumu ilgumu, intervālu starp tiem, kā 
arī kvalitatīvi raksturot ķermeņu kustību. 







Laika 
iedalījums 

Kvantitatīvo 
laiku mērām ar 
pulksteni un 
hronometru. 

Kvalitatīvajā laikā mēs to 
piepildām ar emocijām, 
notikumiem, kas mums 
ir svarīgi un nozīmīgi. 



Uzdevums 

Es saukšu dažādus vārdus, kas saistīti ar 
laiku. 

Jums jāieraksta pirmā doma, cik tas ir 
minūtes. 

Un tad parādiet viens otram, lai 
ieraudzītu cik atšķirīgi vai vienādi 
domājoši esam. 

Šis uzdevums palīdzēs izprast 
personīgo laika sajūtu un uzstādījumus 



Laika jēdzieni 

Brītinš 

Stunda 

Minūte 

Tūlīt 

Gandrīz 

Jau nāku 

Nedaudz kavēšu 

Vienmēr laikā 

Darba laiks 

Ilgi 

Ātri 

Tagad 

Ilgtermiņš 

Īstermiņš 

5 minūtes kavēšu 

Laicīgi 

Mirklīti 

Nākošajā nedēļā 



Laika līnija 

Pagātne 

Pagājis, bet 
atceros 

Tagadne 

Šeit un 
tagad 

Nākotne 

Gaidu  

Nezināmais 



Laika Tevī un laiks ārpus Tevis 





Uzdevums 
Iekāpt un izkāpt no sava «laika upes». 



Cilvēka 
vecums un 
laika izjūta 

Laika izjūtas atšķirības bērnībā un pieaugušā 
vecumā var skaidrot ar informācijas 
iegūšanas apjoma daudzumu.  

Mazam bērnam pasaule ir liels brīnums, ko 
viņš nepārtraukti izzina un uzsūc sevī 
milzum daudz informācijas. Līdz ar to laiks 
bērnam kļūst ilgāks.  

Jo vairāk rutīnas cilvēka dzīvē, jo subjektīvi 
ātrāk paiet dzīves gadi. 



Mūsdienu 
uzskati par 
laiku 

Ja jauna cilvēka dzīvē nenotiek daudz 
notikumu, ja šis dzīves laiks nav 
spraigs un interesants, šķiet, ka tas 
vairs nav dzīvs. 

Modernais laikmets ir attālinājies no 
sakārtotā dzīves laika, kas noris 
dzīves posmos 



Kas ir laiks? 
Tava personīgā 
versija 

Laiks 

Drošība 

Autentiskums 

Miers 

Zināšanas Drosme Uzticība 

Pārliecība 

Mīlestība Profesionalitāte 



Kas ir laiks? 
Tava personīgā 
versija 



Informācija un 
laiks 

 Informācijas daudzums, skaņas un troksnis 
apkārt arī rada subjektīvu izjūtu, ka laika ir 
mazāk. 

Kaut ko gaidot, laiks velkas, bet, atrodoties 
interesantā pasākumā, tas skrien vēja spārniem.  

Akūta stresa stāvoklī daļai cilvēku laiks var 
izstiepties tik ļoti, ka šajā laika sprīdī var paspēt 
mobilizēt savus resursus un pieņemt svarīgus 
lēmumus. Akūta stresa stāvoklī īss laika sprīdis 
var kļūt ļoti ietilpīgs. 



Om shanti 

Laiku ir pieņēmusi mūsu apziņa, kurai jāfunkcionē 
kaut kāda laika un telpas ietvaros un sistēmā. 

Patiesībā laika nav! Tas neeksistē. Tāpēc laika 
vienmēr ir tik, cik jums tas vajadzīgs. 

Laiks, kā viss pārējais, ir mūsu apziņas projekcija. Ja 
jūsu apziņa ir attiecīgi organizēta un integrēta 
eksistējošos dabas likumos, tad jūsu rīcībā ir tieši tik 
daudz laika, cik jums ir nepieciešams, un visu jūs 
paspēsiet izdarīt, un visam pietiks laika.  

Tāpēc laiks ir jāciena un jāizmanto maksimāli, lai pēc 
tam nebūtu ļoti žēl nelietderīgi pavadīto gadu.  

Man laika pietiek visam, lai ko es nedarītu. Jo laiks 
priekš manis ir mana pozicionēšanās visumā, tas arī 
viss!!! 



Iepazīt savas sistēmas. Laiks un 
sistēma: kāpēc svarīgi ieraudzīt 

notikumus sistēmiski un kā 
ietekmēt termiņus?  

Mērķu uzstādīšana, sistēmas 
ieraudzīšana, savienot un veidot 

personīgo laika sistēmu, 
izmantojot mērķus)  

12:30 – 14:00 











Piemērs 

1. Atvaļinājums drīz beigsies 

2. Kaķis palika viens 

3. Jāpabeidz atskaite 

4. Bērnu nākotne 

5. Kredīts jāsamaksā 

6. Globālā sasilšana 

7. Vēlēšanas Rīgā 

8. Ko dos pusdienās? Ēst gribas. 

9. Varētu kādu grāmatu izlasīt 

10. Vajadzētu siltāku laiku, gurķi slikti aug 



Piemērs 

Uzmanības centrs 

Ietekmes loks 

Rūpju loks 

1. Atvaļinājums drīz beigsies 

2. Kaķis palika viens 

3. Jāpabeidz atskaite 

4. Bērnu nākotne 

5. Kredīts jāsamaksā 

6. Globālā sasilšana 

7. Vēlēšanas Rīgā 

8. Ko dos pusdienās? Ēst gribas. 

9. Varētu kādu grāmatu izlasīt 

10. Vajadzētu siltāku laiku, gurķi slikti aug 



Uzdevums 

Sarakstiet visu par ko domājat, vai rūpējaties, 
ar ko dzīvojat, strādājat.  

Vidū nolieciet šobrīd, to- kas ir «sarkans» jūsu 
dzīvē 

Tālāk salieciet –dzelteno – varu ietekmēt, bet 
viss prasa laiku, resursus 

Un tad «zilo» – varu domāt, bet nevaru 
ietekmēt. 



Sistēma tiek definēta kā 
“organizēta, mērķtiecīga 
struktūra, kas sastāv no 
savstarpēji saistītiem un 
savstarpēji atkarīgiem 
elementiem”.  

Sistēmas domāšana novirza jūsu 
domāšanu prom no beigu 
stāvokļa un ļauj jums 
koncentrēties uz savu progresu. 



Kas veido 
sistēmas 

principus? 

Vērtības un uzskati. 

Formālie noteikumi, darba kārtība, 
ētika, instrukcijas, noteikumi u.c. 

 Iepriekšējā pieredze, it sevišķi, smaga 
un negatīva. 

Politiski un ekonomiskie procesi, kas 
veido vērtības. 

Uzvedība un rīcība katru dienu, kas 
sastopama darba vietā. 

Ārējie evolucionārie spēki, kurus 
nevar ietekmēt. 



Padoms kā 
sasniegt mērķus 

- Iemīlēties 
sistēmās 

 

Mērķi ir labi, lai plānotu progresu, un 
sistēmas ir labas, lai faktiski gūtu 
panākumus. 

Mērķi var sniegt virzienu un pat 
virzīt jūs uz priekšu īstermiņā, taču 
galu galā vienmēr uzvarēs labi 
izstrādāta sistēma. Svarīga ir sistēma, 
kurai ir sistēma. Atšķirība ir procesā 
un iekšējās apņemšanās.  



Kā mērķis 
palīdzēs Tev 
kļūt labākam 
katru dienu? 

Mērķi nosaka jūsu virzienu. 
Sistēmas nosaka jūsu progresu. 
Nekad nekur netiksit, vienkārši 
turot stūri. Jums ir jāvirzās secīgi. 

Lai efektīvi uzstādītu mērķus, ir 
jāņem vērā sistēma, kas jūs 
iekļauj. Pārāk bieži nepareizā 
sistēmā mēs uzstādām pareizos 
mērķus. 



Mērķi un 
sistēma 

Ja esat treneris, jūsu mērķis ir uzvarēt čempionātā. Jūsu 
sistēma ir tā, ko jūsu komanda dara praksē katru dienu. 

Ja esat rakstnieks, jūsu mērķis ir uzrakstīt grāmatu. Jūsu 
sistēma ir rakstīšanas grafiks, kuru ievērojat katru nedēļu. 

Ja esat skolēns, tad mērķis ir iegūt atestātu. Sistēma ir 
dalība stundās un individuālas mācības. 

Ja esat uzņēmējs, jūsu mērķis ir izveidot miljonu dolāru 
biznesu. Jūsu sistēma ir pārdošanas un mārketinga 
process. 



Interesanti fakti 
par mērķu 

noteikšanu 

Mērķu izvirzīšana un pārdomāšana uzlabo 
akadēmiskos panākumus. Apmēram 25% 
studentu, kas iestājas, nepabeidz studijas - 
bieži izskaidrojumi tam ir skaidri noteiktu 
mērķu un motivācijas trūkums. 

Cilvēki ar augstu efektivitāti biežāk izvirza 
izaicinošus mērķus un apņemas tos sasniegt.  

Darba vietā nauda tika uzskatīta par 
visefektīvāko kā motivētāju, kad piedāvātās 
atlīdzības bija atkarīgas no konkrētu mērķu 
sasniegšanas. 



Pētījumi par 
mērķiem un 
smadzenēm 

90% pētījumu konkrētie un izaicinošie 
mērķi ļāva sasniegt augstāku sniegumu nekā 
viegli mērķi, "dari visu iespējamo" vai nav 
mērķu.  

Mērķu izvirzīšana burtiski maina jūsu 
smadzeņu struktūru tā, lai jūs uztvertu un 
izturētos tādā veidā, kas liks jums sasniegt 
šos mērķus. 

Viens brīdinājuma vārds: mērķa noteikšanas 
smadzenes mainīgā jauda darbojas tikai tad, 
ja tā izmanto mērķa izvirzītāja individuālo 
smadzeņu īpašības.  



Trūkumi – 
mērķiem 

 Ja mērķi tiek izmantoti ar negatīvu seku 
draudiem, var palielināties stress un 
satraukums. 

 Ja ir konflikts starp diviem vai vairākiem 
mērķiem, var tikt mazināta katra mērķa 
sasniegšana. 

 Ja mērķis tiek uzskatīts par patvaļīgu vai 
nesasniedzamu, var rasties neapmierinātība un 
slikta izpilde. Ja tiek izvirzīti grūti mērķi bez 
pienācīgas kvalitātes kontroles, kvantitāti var 
sasniegt uz kvalitātes rēķina. 



Meistarības mērķi 

Meistarības sasniegšanas mērķi, kas koncentrējas uz prasmju 
attīstību, izpildes sasniegšanas mērķi, kas koncentrējas uz spēju 
demonstrēšanu. 

Meistarības mērķi mudina mēģināt censties un pilnveidoties. Šie 
uz prasmēm orientētie mērķi piedēvē rezultātus, kas iegūti 
uzdevumā, un rada šķēršļus kā norādi, ka nepieciešama tālāka 
mācīšanās. Šāda veida mērķu ietvaros indivīdi biežāk reaģē uz 
neveiksmēm, palielinot centienus nākotnē un meklējot 
alternatīvas stratēģijas, kas varētu uzlabot viņu prasmes. 



Sociālie mērķi 

Sociālo mērķu noteikšana ir atkarīga no cilvēkiem un 
attiecībām - mūsdienu pasaulē neviens vairs mērķus nepilda 
vienatnē. 

Sociālo mērķu noteikšanas princips vispirms domā par to, 
kurus un kāpēc ietekmēs konkrētais mērķis. 

Sociālo mērķu noteikšanas process nodrošina, ka panākumus 
izjūt visas ieinteresētās puses, kas ir aprakstīti no sākuma 



Konceptuālie mērķi 

Mērķu konceptuālais elements ir vispārējas bildes radīšana 
un sasniegšana. 

Konceptuālo mērķu noteikšanā ir jāiet tālāk par vienkāršu 
sasniegšanu un jāskatās plašāk un sistēmiskāk. 

Konceptuālais mērķu noteikšana sākas ar gala rezultātu un 
tajā tiek izmantots strukturālais un analītiskais process, lai 
aizpildītu sīkāku informāciju un metriku, taču liela nozīme 
ir vīzijai 







CLEAR 

Collaborative. Sadarbība - vēlamajā mērķī jāiekļauj komanda vai 
sociālais elements, kas visus virza, lai veicinātu panākumus. 

Limited. Ierobežots - mērķa sasniegšanai ir jābūt noteiktam laika 
grafikam, un mērķa apjomam jābūt sasniedzamam šajā termiņā. 

Emotional. Emocionālais - mērķiem jābūt saistītiem ar jūsu 
pamatvērtībām kā indivīdam, tā kā grupai. Kad emocijas tiek 
piesaistītas mērķim, enerģija un aizraušanās kļūst par atslēgu tā 
sasniegšanā. 

Appreciable. Novērtējams - lai arī gala mērķis var būt liels, starp 
pakāpieniem ir jābūt maziem. Tādā veidā viņi ir ļoti sasniedzami, 
un par viņu paveikto var dalīties atzinībās. 

Refinable. Maināms. - lietas mainās, dažreiz negaidīti. Mērķim 
jābūt arī pielāgojamam un mainīgam, lai stātos pretī jauniem 
izaicinājumiem, izmaiņām un informācijai. 



Uzvarētājiem un zaudētājiem ir vienādi 
mērķi. 

Mērķa sasniegšana ir tikai īslaicīgas izmaiņas. 

Mērķi ierobežo jūsu laimi. 

Mērķi ir pretrunā ar ilgtermiņa progresu. 



Mērķa 
konkurence 

Mērķu konkurence saka, ka viens no lielākajiem 
šķēršļiem jūsu mērķu sasniegšanai ir citi mērķi.  

Tas, kas bieži izskatās kā mērķa noteikšanas 
problēma, patiesībā ir mērķa izvēles problēma.  

Tas, kas mums patiešām vajadzīgs, nav lielāki 
mērķi, bet labāka koncentrēšanās. Jums jāizvēlas 
viena lieta un nežēlīgi jānovērš viss pārējais.  

Seta Godina vārdiem sakot: “Jums nav 
nepieciešams vairāk laika, jums vienkārši 
jāizlemj.» 



Kā palikt fokusētam uz mērķi? 

Samazini uzdevumu skaitu. 

Lielos mērķus sadali mazākos. 

Uzticies cilvēkiem, izstāsti savu ideju 
saviem atbalstītājiem. 

Pieraksti un atzīmē, kas ir izdarīts – 
mēri savu progresu. 

Mērķu karte un vizualizācija. 



Kopsavilkums 
par mērķiem 
un sistēmām. 

Sistēmas ir efektīvākas nekā mērķi, jo sistēmas saglabā 
paškontroli, kuru var izmantot, lai pretotos 
kārdinājumam. 

Lai izveidotu efektīvu sistēmu, jums jāizlemj, ko 
vēlaties sasniegt, jāizvēlas VIENS ieradums, kas 
pamudinās jūs uz vēlamo, un regulāri jāpārskata jūsu 
sistēma, lai jūs varētu to uzlabot. 

Ja nevirzāties uz mērķa/ sistēmas sasniegšanu, kur 
vēlaties atrasties, meklējiet atbilstošus pierādījumus, 
apsveriet, kas notiks, ja nemainīsities, un rīkojieties 
atbilstoši. 





 Laiks skrien 

 Man nav laika 

 Tas prasīs pārāk daudz laika 

 Laiks ir nauda 

 Man vajag kontrolēt laiku 

 Par vēlu kaut ko mainīt, viss laiks ir pagājis 

 Man ir pārāk daudz pienākumu, nevaru visu 
paspēt 

 Es nezinu, ar ko sākt 

 Es tāpat nemainīšos 

 Kursi ir kursi, bet dzīvē viss ir savādāk 

 Pārāk skaisti, lai būtu taisnība 

Uzskati par 
laiku 



Uzdevums 

Izsmīdināt savu uzskatu. 

Izvēlies uzskatu, kuru gribi mainīt, vai kurš traucē 

Novērtē no 1-10, uz cik tas ir spēcīgs šobrīd 

Lasi skaļi no lapas un tukšajās vietās ieliec savu uzskatu 

Smejies un baudi procesu 

Novērtē no 1-10, uz cik tas ir spēcīgs šobrīd. Vai tas ir samazinājies? 

Kādu jaunu uzskatu vēlies šī uzskata vietā. Pieraksti to. 

Uzraksti trīs soļus kā to ieviesīsi dzīvē. 





Instrumenti. Konkrēti laika 
plānošanas instrumenti 

Jau zināmo instrumentu 
atsvaidzināšana un jaunu 

instrumentu apguve)  

15:00 – 16:30 



Kā skatīties uz uzdevumiem un laiku 



No mazākā uz lielāko un otrādi 



Laika un uzdevumu plānošana 











Lēmumi un 
prioritātes 







Uzdevums 

Sarakstiet uz lapiņām visus savus uzdevumus, ko 
varat atcerēties. Uz katras lapiņas viens uzdevums 

Nerakstiet – sagatavoties mācību gadam,  

Rakstiet precīzi: izlasīt grāmatu x, parunāt ar 
kolēģiem, apmeklēt semināru, padomāt par gadu, 
sarakstīt plānu, u.c. 

Tagad uz galda izveidojiet savus 4 kvadrantus un 
salieciet lapiņas šajos kvadrantos. 

Paskatieties, kas sanāk. Kādus secinājumus varat 
izdarīt par sevi? Savu laika izjūtu. Kas jums ir 
steidzams, kas ir svarīgs? Kas nosaka svarīgumu? Kas 
steidzamību? 









Steidzamība 
un laiks 

Cilvēks dzīvo pilsētā un strādā aktīvu darbu, 
saņemot daudz priekšniecības prasību, viņš, 
visticamāk, izjutīs daudz lielāku laika trūkumu 
nekā cilvēks, kurš dzīvo lauku vidē un lielā mērā 
pieskaņojas dabas ritmam.  

Reizēm tas, ka kādam ir daudz kairinātāju, var 
būt neapzināta aizsardzība. Radot sajūtu, ka 
nekam nav laika, cilvēks, iespējams, baidās 
apstāties, būt vienatnē ar sevi un padomāt, kas 
es esmu, vai daru to, ko vēlos, vai dzīvoju tā, kā 
vēlos.  



Atkarība no 
steidzamības 



Es apčurājos, jo 
 Man nebija laika aiziet uz tualeti 

 Es biju pārāk noguris 

 Pārāk stulbs, lai to izdarītu 

 Tas nav domāts man 

 Es pieklauvēju pie durvīm un man neatvēra 

 Man bija depresija 

 Suns sagrauza tualetes papīru 

 Nolēmu atlikt līdz rītdienai 

 Man teica, ka es to varu nedarīt 

 Nebija instrukcija kā to darīt 

 Man neviens nepateica, ka es to varu darīt 

 Neticu, ka es to varu izdarīt labākajā līmenī 



Uzdevums 

Tās pašas lapiņas salieciet laika līnijā 
– kurš uzdevums pēc kura ir jāpilda. 

Kā mainās izpratne par steidzamību 
un svarīgumu? 

Kādus secinājumus varat izdarīt par 
sevi un savu laika izjūtu un 
plānošanu? 





Atlikšanas un vilcināšanas iemesli 



Kā tikt galā ar 
atlikšanu un 
vilcināšanos 

Regulāri pārskatiet savas prioritātes 

Uzdodiet sev jautājumu - kas ir visliederīgākais, ko es 
šobrīd varētu darīt? 

Sekojiet līdzi termiņiem, bet esiet reāls - pārāk tāli vai 
tuvi termiņi veicina stresu 

Radiet apkārt vidi, kurā patīkami strādāt 

Koncentrējieties ilgtermiņa rezultātiem, nevis īstermiņa 
uzdevumu rādītājiem 

Speriet pirmo soli - sāciet. Izrādiet iniciatīvu! 

Iztēlojieties, ka rezultāts ir sasniegts - tas paaugstinās 
motivācija  







Darbu saraksts 

Sarakstīt pilnīgi visus darbus, kas jādara. 

 Izvēlēties pirmos 5 ar ko sākt. 

Tikai tad, ja kāds no pirmajiem 5 ir 
pabeigts, drīkst paņemt citu darbu no 
saraksta 



Izvirzi iknedēļas 
mērķi vai svarīgāko 
uzdevumu. 
Mērķi un uzdevumi 



Kas ir labākais, ko 
es šobrīd varu 
izdarīt? 



Mazos darbiņus 
vispirms – ja tas 
prasa 2-3 minūtes. 
Izdari un aizmirsti 
Mazās lietas 



Sāc ar to, kas Tevi 
iedvesmo un kam 
Tev ir enerģija 
Svarīgākais vispirms 



Atpūties un uzturi 
sevi labā fiziskā un 
garīgā formā! 
Veselība 



Saki «nē» tam, kas 
tev nav svarīgs, 
vajadzīgs! 



Atļauj sev darīt 
dažreiz «neko» ! 



Mācies no savas 
dzīves! 



Plāno – rīkojies 
- izvērtē 

Plāno 

Rīkojies 

Izvērtē 







Apvienot vienā 
veselumā – radīt 

savu. Laika 
plānošanas 

integrācija izglītības 
darbā. 

17:00 – 18:30 





Mērķa 
pārveidošana 
rezultatīvā 
sistēmā 

 Ņem mērķi, kas tev jau dzīvē ir. 

 Nosaki nedaudz nepamatotu datumu līdz kuram Tu varētu to sasniegt. 

 Atrodiet vienu darbību, kas  tevi tuvinās šī mērķa sasniegšanai, ko tu 
vari darīt katru dienu vai katru otro dienu. 

 Novērtējiet, cik bieži dienā vai nedēļā tas jādara, lai sasniegtu savu 
mērķi. 

 Uzlabo savu darbības sistēmu, lai palielinātu iespēju to sasniegt: 

a) atrodi savu atbalsta grupu vai draugu, kas atbalstīs tevi. 

b) izmēri un izseko savas aktivitātes, izmantojot vizualizāciju 

c) skaidri definē laiku un vietu, kad sāksi, lai nerastos iemesli atlikt 

d) draudzīga konkurētspēja pašam ar sevi vai draugu, izveidojot 
uzvarētāju sarakstu vai balvu 

 Izbaudiet aktivitātes katru reizi, kad to darāt! 



Kā izveidot 
sistēmu 
 

 Izlemiet, ko vēlaties sasniegt. 

5 Kāpēc? – kāpēc? … kāpēc? … kāpēc?.... Kāpēc? …. 
Kāpēc?... 

 Izvēlieties VIENO paradumu, kas jūs pamudinās uz 
jūsu vēlamo rezultātu 

Pierakstiet tik daudz ieradumu, cik vien jūs varat 
iedomāties. Nav pareiza vai nepareiza ieraduma. 
Izvēlieties vienu un eksperimentējiet ar to vismaz mēnesi. 
Šī būs tava VIENA lieta. Kad esat identificējis savu vienu 
ieradumu, tev tā jā sistematizē- jāprecizē, ko un kad tu 
gatavojaties darīt - “ieviešanas nodomu”. 

 Regulāri pārskatiet savu sistēmu.  

Ja vēlies izveidot sistēmu, kas darbojas, labākā pieeja ir 
izveidot vienkāršu sistēmu, kas vispirms atbilst tavai videi 
un realitātei, pēc tam to laika gaitā uzlabot ”. Džošs 
Kaufmans 



Uzdevums –
atbildēt uz 
jautājumiem 

Cik stundas dienā strādā? 

Kas tev palīdz koncentrēties? 

Kā tu plāno ikdienas darbu? 

Kad esi visproduktīvākais? 

Kas tev palīdz koncentrēties? 

Kas liek tev turpināt strādāt, pat ja esi 
noguris? Kas liktu to mainīt?  

Ko tu gribi sasniegt un kas palīdz 
noturēt koncentrāciju? 



Kas ir 
pašdisciplīna? 

Pašdisciplīna ir spēja darīt to, kas jums jādara. Pašdisciplīna bieži 
nozīmē tūlītēja komforta vai vēlmju atlikšanu par labu ilgtermiņa 
panākumiem.  

Pašdisciplīna ir spēja kontrolēt sevi un likt smagi strādāt vai 
izturēties noteiktā veidā, neliekot kādam citam pateikt, kas jums 
jādara.  

Tas attiecas uz paškontroli, pašregulāciju, gribasspēku, apņēmību, 
apņēmību un vadīšanu. Tas nozīmē, kā panākt, lai jūs izdarītu to, kas 
jādara, lai virzītos uz priekšu un sasniegtu izcilu dzīvi. 

“Disciplīna ir tilts starp mērķiem un sasniegumiem.” - Džims Rohns 



Pašdisciplīna palīdz 

 Pozitīvi ietekmē attiecības. Psiholoģija šodien saka: “Paškontroles 
spēja ir empātiskas perspektīvas iegūšanas spēja - spēja iziet ārpus 
sava skatpunkta.” Veicot šīs darbības, mēs varam ignorēt mūsu 
automātiskās aizsardzības reakcijas un rīkoties konstruktīvāk, 
veicinot veselīgākas un laimīgākas attiecības. 

 Kļūt izturīgākam - Pašdisciplīna var būt pretestības prognoze.  

 Justies laimīgāks - jo produktīvāks tu esi, jo radošāks un laimīgāks tu 
esi. Jo vairāk mēs jūtamies kontrolēt savas uzvedības izcelsmi, jo 
labāka ir labsajūta - un tas mūs dara laimīgus! 





Uzvara ir 
veiksmē un 
neveiksmē 

Tu kļūdies, nesanāk un sāc sevi vainot un tad vairāk 
nedari neko. 

Neveiksmes faktiski ir uzvara. Neveiksme nozīmē, 
ka jūs mēģinājāt. Tātad tā ir uzvara jau pašā 
sākumā. 

Neveiksme ir uzvara. Arī veiksme ir uzvara. 
Neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu rezultāts, jūs to varat 
uzskatīt par iespēju mācīties, augt, kļūt labākam. 

Atmetiet ideju, ka esat ideāls, un mēģiniet, mēģiniet, 
mēģiniet. 



Veidojiet 
sistēmas savā 

dzīvē 
 

Adamsa - “sistēma ir kaut kas tāds, ko jūs 
darāt regulāri, kas ilgtermiņā palielina jūsu 
laimes izredzes”. 

Sistēma satur ieradumu vai virkni ieradumu, 
kas jūs bez pūlēm virza uz vēlamo rezultātu. 

Sistēmas ir efektīvas, jo tās saglabā 
paškontroli. 

Kad jūs sistematizējat uzvedību, to darot 
konsekventi (skaitot kalorijas, skrienot, 
rakstot…), tie kļūst par ieradumu. Kad tas 
kļuvis par ieradumu, jums to nevajag 
“darīt”. Jūs to vienkārši darāt.  



Uzdevums 

Uzrakstiet savu ideālo dienas plānu! Atzīmējiet 
maksimāli 5 lietas, kuras ir vissvarīgākās! 

Padomājiet, kuri uzskati var traucēt to īstenot? 
Pierakstiet tos. 

Pierakstiet objektīvus faktus vai notikumus, kas 
var likt mainīt ideālo dienas plānu. Padomājiet 
kādas emocijas tas izraisa, kā jūs varētu ar tām 
tikt galā. 

Pārrakstiet vēlreiz savu dienas plānu tā, lai ir 
iespēja gan mainīt to un reizē izdarīt 
visvarīgākās jūsu lietas! 
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