
Izvairīšanās un 
atlikšana

VEBINĀRS

16:00-18:00
Līga Bērziņa
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Vai zinājāt, ka vebināru 
klausīšanās par prokrastināciju 

ir īpaši izsmalcināta 
prokrastinācijas forma?
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Laika fenomens nav 
saistīta ar to, CIK

daudz laika tev ir, bet 
gan KĀ tu to pavadi



Pašdisciplīna – tās 
ir prasmes un tas ir 

arī dzīvesstils
Tev var būt labas prasmes, bet nebūt 

motivācijas un vides
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Laika perspektīva (Rovelli)
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pozitīva pagātne pozitīva tagadne pozitīva nākotne

negatīva nākotnenegatīva tagadnenegatīva pagātne



Ir vērts izprast
kontakta ciklu
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Atkarība no adrenalīna
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Mums ir jāakceptē otra 
cilvēka laika izjūta, citādāk 
mēs zaudēsim kontroli pār 

situāciju.
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Kas mums traucē 
sabalansēt laiku?

9



IZTĒLE
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Vājas robežas.
Finanšu plānošanā ekonomisti arī 

iesaka pārskatīt tieši laika 
plānošanas ieradumus.
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Spēja uzstādīt mērķus ir saistīta ar 
daudziem smalkiem ieradumiem:

➔ Mentāliem - jēga;

➔ Fiziskiem – vide, labsajūta;

➔ Emocionāliem – kas man liek justies labi; 

➔ Sociāliem – kā es veidoju attiecības. 
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Citi domāšanas slazdi

● Videospēles, sociālie mediji? – tikai 10 minūtes
● Bulciņa? – brīvdienās kalorijas neskaitām
● Sportot? - Sakšu rīt
● Šodien palīdzēšu citiem, rīt sev
● Nauda laimi nenes (pašdisciplīnas slazdi)
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Īpaši izaicinājumi ar laika plānošanu ir:

Bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem ar impulsu kontroles grūtībām, 
UDHD, hiperaktivitāti utt.

● Paralīzes sajūta
● Zaudētā laika sajūta
● Lēmumu pieņemšanas paralīze
● Pārāk daudz iespēju paralīze
● Pārmaiņu šoks
● Bailes kļūdīties
● Bailes nebūt perfektam
● Pēdējās minūtes enerģija
● Viegli novērst uzmanību
● Grūtības pārslēgties starp aktivitātēm
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Praktiskas 
pieejas
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Populārākās metodes novilcināšanas pārvarēšanai

● «Norīt krupi» – grūtākie, svarīgākie, sarežģītākie darbi tiek darīti pirmie
● Īsi uzdevumi un īsi termiņi, dažādi uzdevumi
● Palielināt slodzi vai samazināt slodzi
● Sākt ar mazām un patīkamām lietām
● Svītrojam ārā padarītās lietas
● Darīt iespējami maz – slinkums glābs pasauli
● Pārvērst produktivitāti spēlē
● Maksimāli daudz deleģēt un iesaistīt citus savā stāstā
● Sazīmēt sekas izdarīšanai un neizdarīšanai (bet izvairāmies no katastrofālās domāšanas)
● Uzdot jautājumus - Kāpēc mums tas jāpadara?
● Apbalvot sevi
● Piedot sev un atbrīvoties no perfekcionisma

16



Norīt krupi

● Vispirms - pēc tam
● No rīta  vakarā
● Vispirms  Tad  visbeidzot
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Pozitīvās domāšanas slazdu pārvarēšana

➔ Vēlēšanās

➔ Šķēršļi

➔ Iespējas

➔ Plāni
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Mentālā kontrastēšana rada vajadzību rīkoties
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https://mindfulambition.net/woop/



Nenovērtē par 
zemu mazu 
soļu spēku!
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Trenējam 
cēloņsakarību izpratni
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Maklējam jēgu
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Garlaicība
Daži uzdevumi vienkārši 

nav patīkami.
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Pašdisciplinējam sevi

Grūti prioritizēt darbus, 
ja to uzsākšanu traucē 
citas lietas, kas novērš 
uzmanību. To var 
sasaistīt ar atalgojumu 
darba lapu.
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Ja telefons novērš 
uzmanību, sarakstīties ar 

draugiem varēsi pēc 
uzdevuma izpildīšanas.



Nevadi laiku, 
vadi enerģiju
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Nevadi laiku, vadi enerģiju!

➔ Kas ir tavs aktīvais un produktīvākais laiks?

➔ Kā sāc dienu?

➔ Kā pārslēdzies starp aktivitātēm?

➔ Cik liels perfekcionists esi?
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Laika fenomens nav 
saistīts ar to, CIK daudz 

laika tev ir, bet gan 
KĀ to pavadi
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➔ Saraksti mērķus katram mēnesim 
un dienai;

➔ Pastāsti par lomām, paplāno, cik 
daudz laika pavadi katrā lomā, 
kādus mērķus izvirzi;

➔ Veiciet auditu, cik un kur 
laiks ir aizgājis.
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Izsludiniet
”Vērtīgā laika dienu”, lai 
vienotos, no kādiem laika 
izniekošanas ieradumiem 

atteiksieties.



Kā ietaupīt laiku?

● Katrai lietai sava vieta;

● Kārtība nāk pirms laika vadības.
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Vai tev ir prasmes, spējas un 
motivācija atlikt baudījumu?

Baudījuma atlikšana – tas ir lēmums, 
kas jāpieņem
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Laika plānošana ir arī saistīta ar spēju 
pateikt nē, ar spēju atteikties
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● Plāno prioritātes
● Palielini slodzi vai samazini 

slodzi
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Veidojiet kopīgu ģimenes kalendāru

● Kurā katrs var ierakstīt savas idejas un 
savus piemērus;

● Izmantojiet vizuālus simbolus –
piktogrammas, emodži zīmes, attēlus.
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Veido apņemšanās kalendāru
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Padari laika vadību jautru

➔ Izmanto krāsas, atzīmē 
dažādas aktivitātes 
dažādās krāsās
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Mācies izvērtēt priortitātes

➔ Diskutē, kas ir svarīgs darbiņš un kas -
mazāk svarīgs. Plāno pēc prioritātēm.

➔ Izvērtē iepriekšējo dienu, plāno nākamo. 
Organizē sapulces ģimenē.

➔ Mācies pabeigt vienu darbiņu un tikai tad 
sākt nākamo.

➔ Mācies nepārtraukt.

➔ Apbalvo sevi par disciplīnu.
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Uzdod jautājumu:
“Vai tas, ko es pašlaik daru, 

man palīdz vai traucē?“
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Kāpēc runāšana 
nestrādā un vizuālās 

atgādnes strādā?
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Palīdz pulkstenis ar 
sekunžu rādītāju, lai 

varētu redzēt, kā laiks iet 
uz priekšu
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Virtuves pulkstenis –

Cik daudz 
laika šis darbs 

paņems? 



Cik laika tas aizņems?

➔ Daudzi bērni nemāk noteikt, cik daudz 
laika viens darbs viņam/ai nepieciešams, 
lai to izpildītu (pietam kvalitatīvi). Viss 
tiek atlikts uz pēdējo brīdi, kas bieži vien 
izsit no līdzsvara, jo rada stresu. 
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Uzinstalē aplikācijas

➔ Modinātājpulkstenis

➔ Rokas pulkstenis

➔ Google kalendārs

➔ Taimeris

➔ Atgādinājumi
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Laika menedžmenta mājaslapas
Pomodoro taimeris

https://pomofocus.io/

25min darbs
5 min atpūta
x3

25min darbs
20min atpūta
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https://pomofocus.io/


Kalendārs

➔ Uzliec atgādinājumus 

➔ Nozīmīgiem procesiem liec 
atgādinājumus vairākas reizes: 
no rīta, ~stundu pirms, un kad ir 
jāiet ārā no mājas.
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Trello

Var izveidot grupas un kartītes, un kartītes var “iemest” grupās
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Tev pieder viss
pasaules laiks!

Zīmē laiku
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Trenē apzinātību –
šeit un tagad



Reversā plānošana

53



9:00 - Zvans uz stundu

8:55 - Jābūt Zoom

8:40 – brokastis paēstas

8:00 - Celšanās

Reversā plānošana rītiem
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KAS IR 
VISSVARĪGĀKAIS 

ŠODIEN?
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Apbalvojumi par 
iekļaušanos laikā
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Stādiet pupas, 
audzējiet puķes, 

lieciet sīpolus, lieciet 
plaucēties koku zarus



Esat elastīgi, bet 
māciet konsekvences
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Ieplāno nekā 
nedarīšanas laiku
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72 stundu likums
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Jautājumi un 
atbildes

61



Avoti
● Brooks, Yvonne. Time Management for Kids: 30-Day Planner . Unknown. Kindle Edition. 

● Cohen, Lawrence J.. The Opposite of Worry . Random House Publishing Group. 

● Goodwin, Sebastian. Self-discipline: 2 In 1 : The Complete Guide To Achieve Success In Your Life 
Overcoming Procrastination, Strengthening Yourself Building Mental Toughness And Eliminating 
Overthinking 2020. 

● John Boyd and Philip Zimbardo. The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your 
Life. Atria Books. Kindle Edition. 1999

● Kohen, Lawrence, Playful Parenting . Random House Publishing Group 2001

● McGonigal, Jane. SuperBetter. Penguin Publishing Group. Kindle

● Rovelli, Carlo. The Order of Time. Penguin Publishing Group. Kindle Edition. 2018

● Shani, Asaf. Kid-Friendly Ways To Change Behavior - Fun conflict Management Tactics For Parents 
(Conflicts and Negotiations series Book) 62
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