
Prioritetai ir laiko „vagys“  

 

Ne atsitiktinai laikas šiandieninėje visuomenėje traktuojamas kaip vienas svarbiausių 

šiuolaikinio žmogaus profesinės, akademinės ir asmeninės veiklos išteklių, nuo kurio efektyvaus ir 

racionalaus valdymo priklauso ne tik bet kokios veiklos rezultatas, bet ir žmogaus gyvenimo kokybė. 

Mokymo(si) veikla – ne išimtis. Čia taip pat labai svarbu išmokti racionaliai naudoti laiką.    

 Kiekvienas iš mūsų esame girdėję, o gal ir patys guodęsi, kad kažko nepadarėme, nes tam 

nebepakako laiko. Natūralu, kad būdami skirtingi, net ir tuos pačius darbus atliekame skirtingu 

tempu, tačiau dažnai ne tai yra mūsų laiko deficito priežastimi. Dažniausiai jo mums trūksta todėl, 

kad nemokame arba nepakankamai gerai mokame jį valdyti, todėl laiko valdymo įgūdžiai, 

pagrindiniai laiko valdymo principai, vadovavimasis jais ir profesinėje, ir akademinėje, ir 

kasdienėje veikloje iš esmės padėtų mums sumažinti tą laiko deficitą ir pagerintų mokymo(si) 

kokybę.   

Laiko vadybos esmė siejama su suvokimu, jog neįmanoma atlikti visų norimų darbų, todėl 

reikia pasirinkti, išskirti prioritetus, nutarti, kam ir kiek laiko reikia skirti. Tokiu būdu laiko vadyba 

traktuojama kaip procesas, kurio metu išsiaiškinami veiklos tikslai ir apsvarstoma, kas, kada, kodėl, 

kaip lengviausiai ir greičiausiai leis pasiekti numatytus tikslus (Sakalas, Šilingienė, 2000; Kochas, 

2003; Drucker, 2004; Kavaliauskaitė, 2006; Underis, 2009; Hink, Ginevičius, 2006; Dinsmanas, 

2007 ir kt.).  

Sugebėjimas valdyti asmeninį laiką tampa lemiamu veiksniu, siekiant sėkmės ir gerų rezultatų 

(Hink, Ginevičius, 2006). Be to, sugebėjimas valdyti laiką suteikia galimybę kiekvienam asmeniui 

efektyviai koncentruotis į pagrindinį ir galutinį rezultatą. 

Laiko vadyba apima du pagrindinius komponentus (Drucker, 2004; Hink, Ginevičius 2006; 

Brain, 2007; Jasper, 2007 ir kt.):  

 laiko planavimą, kuris traktuojamas kaip sėkmės pagrindas. Nepriekaištingai parengtas 

planas padeda siekti tikslų ir uždavinių, leidžia kontroliuoti savo laiką (Hojlo, 2006). 

 efektyvų laiko panaudojimą, kuris padeda greičiau ir kokybiškiau atlikti svarbius darbus 

ir tuo pačiu mažina stresą, motyvuoja toliau veikti bei pasiekti aukštesnių profesinės, 

akademinės ir asmeninės veiklos rezultatų.  

 

Išskiriamos tokios laiko vadybos strategijos:1 

                                                 
1 Interneto ištekliai:  

1. Time Management Principles [žiūrėta 2010-09-14]. Prieiga per internetą: 

http://www.d.umn.edu/kmc/student/loon/acad/strat/time_man_princ.html 

2. Time Management [žiūrėta 2010-09-14]. Prieiga per internetą: 

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_HTE.htm.  

http://www.d.umn.edu/kmc/student/loon/acad/strat/time_man_princ.html
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_HTE.htm


 Tapk savo laiko šeimininku. Tai reiškia - neleisk kitiems švaistyti to laiko, kuris 

priklauso tik tau. Tai jokiu būdu nėra savanaudiška. Žinoma, kitiems galima ir 

reikia skirti dalį savo laiko, tačiau nereikia pervertinti turimų resursų ir neleisti, 

kad kiti juos švaistytų.  

 Saugok savo laiko blokus. Visos dienos laiką galima suskirstyti į tam tikrus laiko 

blokus: ryto, dienos, vakaro. Jie yra atskirti natūraliais intarpais, pertraukomis. 

Kuo ilgesni yra laiko blokai, tuo labiau susidaro įspūdis, kad žmogus turi daug 

laisvo laiko.  

 Išmok gyventi ir dirbti pagal biologinį laikrodį. Kiekvieno žmogaus biologinis 

laikrodis individualus, su savais energijos pakilimais ir kritimais. Planuojant 

veiklą vertėtų atsižvelgti į savo biologinį laikrodį. Svarbiausias užduotis reikėtų 

atlikti tuo paros metu, kada jaučiamas didžiausias energijos antplūdis, o 

rutininius darbus - kai energija senka.  

 Išnaudok technikos naujoves. Pramonė gamina daug daiktų, kurie taupo laiką. 

Kad nereikėtų nuolat ieškoti popieriaus ir rašiklio norint ką nors pasižymėti, 

galima naudotis diktofonu, telefonu ar pan. Taip pat yra kalendorių, kuriuose 

diena suskirstyta į tam tikrus laiko tarpus (lengviau orientuotis). Lipnūs spalvoti 

lapeliai neleis pamiršti smulkmenų ir pan.  

 Susikurk savo sistemą. Dažnai daugybę svarbių užrašų turime vienoje vietoje. 

Patartina susikurti sistemą, juos savaip susiskirstyti, susirūšiuoti. Tai padės ne tik 

sutaupyti laiko, kurio nereikės švaistyti jų beieškant, bet ir išvengti nervinės 

įtampos, streso jų nerandant.  

 Didelius darbus padalink į smulkias užduotis. Dažnai delsiame todėl, kad 

manome, jog darbas, kurį reikia atlikti, užduotis, kurią reikia išspręsti, yra labai 

dideli. Todėl net nesinori ar net bijomasi pradėti. Didelį darbą, suskirsčius į 

mažesnes užduotis, įvykdyti tampa lengviau. Svarbiausias žingsnis, susmulkinus 

darbą, atlikti pirmąją jo dalį. Tuomet, atlikus kiekvieną kitą užduotį, bus 

jaučiamas pasitenkinimas savimi, nes laikas panaudotas efektyviai.  

 Neatidėliok ir nevilkink darbų. Jei pajutote, kad dėl kažkokių priežasčių 

atidėliojate kokias nors užduotis, vilkinate jų atlikimą (pvz. randate kitų 

                                                                                                                                                                  
3. How important is time management in life? [žiūrėta 2010-09-14]. Prieiga per internetą: 

http://www.management-hub.com/time-management-principles.html.  

4. Challenges and Choices: Time Effectiveness — Prioritizing Your Time [žiūrėta 2010-09-14]. Prieiga per 

internetą: http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=GH6653.   

 

http://www.management-hub.com/time-management-principles.html
http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=GH6653


„neatidėliotinų“ darbų), reikia sąžiningai sau tai pripažinti ir pradėti dirbti. Įprotis 

atidėlioti darbus – laiko švaistymas.  

 Apdovanok save. Atlikus didžiąją svarbios užduoties dalį patariama švęsti (bent 

simboliškai). Susikurta apdovanojimų sistema motyvuoja sunkių užduočių 

atlikimą ir patvirtina, kad laikas išnaudojamas efektyviai. Apdovanojimu gali 

būti bet kas, kas teikia pasitenkinimą: perlinė vonia, susitikimas su draugais, 

kavos puodelis ir kt. Tai labai individualu.   

   

Pagrindiniai laiko valdymo principai2: 

 Planavimas - pirmas žingsnis į mokymąsi kontroliuoti darbo krūvį. Tikslinga planuoti 

kiekvieną savo dieną, savaitę, mėnesį. Tai įgalina suvokti, kiek užduočių, darbų, 

įsipareigojimų galima prisiimti konkrečiam laikotarpiui, kada reikėtų atlikti gautą užduotį ir, 

ar ją atidėjus,  rizikuojama jos neatlikti laiku arba apskritai neatlikti. 

 Prioritetų pasiskirstymas. Mokymasis nustatyti neatidėliotinas ir svarbias užduotis bei 

įvertinti, kuriems darbo aspektams turi būti teikiama pirmenybė, yra būtinas norint valdyti 

savo laiką. Todėl reikėtų ne tik sudaryti laiko skalę, bet ir susidėlioti darbus, nuo svarbiausio 

iki mažiausiai svarbaus. 

 Mokymasis ergonomiškai susitvarkyti darbo vietą, po ranka susidėlioti knygas, kitus 

šaltinius, įgūdžiai prieš pradedant mokytis susitvarkyti su neatidėliotinais kitais darbais 

(aptarti, ką reikia su draugais ar pabendrauti telefonu ir pan.) yra svarbus savivaldaus 

mokymosi faktorius.   

 Dienoraštis gali tapti esminiu laiko valdymo įrankiu, kuriame būtų svarbiausi kontaktai, 

atžymos, ką ir kada reikia padaryti, kiti svarbūs užrašai ir pan. 

 Mokymasis pasakyti „NE“. Dažnai net ir suaugusieji nespėja todėl, kad negali atsispirti 

savo pomėgiams (pvz.: internetas, kompiuteriniai žaidimai, pokalbiai su draugais ir pan.). Gali 

būti, kad nespėjama ir todėl, kad prisiimama per daug įvairių papildomų įsipareigojimų, todėl 

mokėjimas sakyti „NE“, atsisakyti yra viena iš auksinių taisyklių, leidžiančių atsikratyti „laiko 

vagių“. 

 

Jei guodžiamasi, kad niekur nespėjama ir nuolatos teisinamasi, kad pritrūko laiko, siūloma 

atlikti savo laiko stebėjimą ir nusistatyti, savo laiko „vagis“. 

 

Tuo tikslu siūloma asmeniui užsirašyti viską, ką jis daro per dieną. Viską surašyti labai 

smulkiai - kada atsikėlė, kiek laiko praleido vonioje, kiek laiko pusryčiavo, kiek užtrūko eidamas į 

                                                 
2 Parengta remiantis: http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-

partnership/documents/Publications/T_kits/1/Lithuanian/Chapter2.pdf [Žiūrėta: 2011-05-18] 

 

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/1/Lithuanian/Chapter2.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/T_kits/1/Lithuanian/Chapter2.pdf


mokyklą/darbą, jei kalbėjo telefonu – kiek tai užtrūko, kiek laiko buvo pamokose/užsiėmime, 

susirinkime ir t.t. Ypač smulkiai reikėtų užfiksuoti laisvą laiką, laiką, kurį leidžiame vieni. Taip 

daroma keletą dienų iš eilės. Po to daroma analizė ir apibendrinimai, atrandami laiko „vagys“, 

numatomos laiko valdymo korekcijos.  

 

 Išsiaiškinti, savo tinkamumą tam darbui atlikti. Kartais įsipareigojame atlikti darbus, 

neapsvarstę savo jėgų ir gebėjimų, tuomet sugaištama per daug laiko. Kartais neįvertiname jau 

turimų darbų apimties, turimo laisvo laiko ir pan. Tačiau visais atvejais trokštamo rezultato 

pasiekti negalime. 

 Ne mažiau svarbu nei nustatyti prioritetus, yra išmokti svarbius darbus atskirti nuo 

skubių. Tam reikia pirmiausiai suvokti, kaip suprantami yra svarbūs ir kaip skubūs darbai ir 

kuriems atliekant bus skiriamas prioritetas. Mat skubūs darbai ne visada yra svarbūs. Svarbūs 

darbai dažniausiai yra tie, kurie mus priartina prie tikslo, o skubūs darbai neretai tampa mūsų 

laiko „vagimis“, nes atitolina nuo to siekiamo tikslo atimdami dėmesį ir laiką. Knowles siūlo 

mokymosi prioritetus susidėlioti pagal tokius svarbos ir skubos dermės kriterijus:  

- labai skubu ir itin svarbu; 

- labai svarbu, bet ne itin skubu; 

- skubu, bet ne itin svarbu; 

- nei skubu, nei labai svarbu. 

Be abejo, pirmiausia reikėtų kibti į tuos darbus, kurie yra ir svarbūs, ir skubūs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokantis planuoti, galima pabandyti suplanuoti vienos užduoties atlikimo laiką: 

- sudaryti sąrašą visko, ko prireiks užduočiai atlikti. 

- gauto sąrašo punktus sudėlioti pagal prioritetus. 

- nuspręsti, kas galėtų padėti atlikti užduotį. 

- paskaičiuoti, kiek reikės laiko atlikti kiekvienai užduočiai. 

Prieš susiplanuodami mokymosi veiklas, pasiūlykite savo 
besimokantiesiems užsipildyti tokią lentelę: 

  
Mano mokymosi prioritetai 

 

Skubu, bet ne itin svarbu: 
 
 
 
 

Labai skubu ir itin svarbu: 

Nei skubu, nei labai svarbu: 
 
 
 
 

Labai svarbu, bet ne itin skubu: 

 

 

 



- numatyti išteklius, kurių gali prireikti. 

- nusistatyti  užduoties galutinį atlikimo laiką. 

- tą užduotį įtraukti į bendrą dienos planą. 

  

 Atmintinė mokymosi laiko planavimui3 

 Įsigykite kalendorių-dienoraštį. Į jį rašykite visas mokymuisi svarbias žinutes ir datas, kada 

ką reikia atlikti. Informaciją žymėkite nuolatos. Tokiu būdu turėsite galimybę reguliuoti 

savo darbo krūvį. 

 

 Kasdien atlikite tą dieną vykusių užsiėmimų užduotis raštu ir pasižymėkite mokymuisi 

svarbius dalykus. Galite rašyti mokymosi dienoraštį, kuriame pasižymėsite svarbias idėjas, 

iškilusius klausimus ar problemas. Vėliau dėl jų galėsite konsultuotis su mokytojais. 

 

 Užduotis žodžiu atlikite atsižvelgdami į savo gebėjimą greitai ir gerai suprasti ir įsiminti 

dalyko esmę. Jeigu turite gerą atmintį ir sugebate įsiminti ir suprasti perskaitę vieną kartą, 

galite ruošti pasakojamuosius dalykus rytojui. Nepamirškite, kad, ir žodines užduotis 

atlikdami, galite padėti sau: pasižymėti svarbiausius dalykus, sudaryti planą ir pan. 

 

 Jeigu, perskaičius tekstą vieną kartą, jums sunkiai pavyksta jį suprasti ir perteikti, ruoškite 

žodines užduotis tą pačią dieną, kai vyko užsiėmimas, pasižymėkite svarbiausius dalykus. 

Dieną prieš kitą užsiėmimą beliks tik pasikartoti!  

 

 Jei norite keisti laiko planavimą, darykite tai per išeigines dienas ar atostogas. 

 

 Gavę sudėtingą, daugiau laiko reikalaujančią užduotį, suskaidykite ją į lygias dalis. Į tiek 

pat dalių padalinkite ir šiam darbui skirtą laiką. (Pvz. jeigu reikia perskaityti 100 puslapių 

knygą per 30 dienų, tai per dieną reikia perskaityti 3,5 puslapio. Belieka paskirstyti, kaip 

dažnai  ir kokiomis dienomis skaitysite. Jeigu skaitote lėtai, geriau kasdien perskaityti po 

3,5 puslapio. Tačiau galite skaityti ir du kartus per savaitę po 12,5-13 puslapių ir pan.) 

Panašiai ruoškitės egzaminams, planuokite referatų rašymą ir pan. 

 

 Nuolatos tikrinkite, kaip pasiskirsto darbo krūvis. Ar kasdien atliekate mokymosi užduotis, 

ar dirbate tik kai kuriomis dienomis, kada visai nedirbate? Ar pakanka laiko poilsiui, 

laisvalaikiui, pomėgiams? 

                                                 
3 Šaltinis: Projektas „Naujos galimybės Vilniaus pedagogų profesinės kompetencijos plėtrai‘. Prieiga per internetą: 

www.mtc.lt/get.php?f.279. [Žiūrėta: 2011-08-10] 

http://www.mtc.lt/get.php?f.279


 

 Teisingai įvertinkite paros laiką, kada esate darbingiausi. Tuo metu atlikite sudėtingiausias 

užduotis. Darbą pradėkite nuo sudėtingesnių užduočių, lengvesnes palikite pabaigai. 

Daugiau laiko skirkite sudėtingesnių, sunkesnių dalykų mokymuisi. 

 

 Venkite mokytis mechaniškai, nesigilindami, nesuprasdami. Mintinai mokytis reikia tik 

paprastus, suprantamus dalykus ( pvz. formules, eilėraščius, datas, vardus, atskirus faktus 

ir pan.) 

 

 Dažniau mokykitės kartu su draugais (ypač tie, kurių mokymosi stilius yra tarpasmeninis, 

socialinis), kad galėtumėte paklausti, išsiaiškinti, pasitarti. 

 

 Dažniau konsultuokitės su mokytojais ar žmonėmis išmanančiais dalyką. 

 

 Labiau pasitikėkite savimi. Galvokite, kam pasiruošėte, ką išmokote. Įtikinkite save, kad 

pasiruošėte geriausiai, kaip galėjote. 

 

 Reaguokite į kiekvieną prastą įvertinimą. Išsiaiškinkite, už ką jį gavote, ką reikia išmokti, 

kad išsitaisytumėte. Nelaukite mokymosi veiklos pabaigos arba kol mokytojas jus paklaus. 

Rodykite iniciatyvą. 

 

 Naujus dalykus mokykitės tik po to, kai susitvarkote su skolomis ir spragomis. 

 

 Sugalvokite savų būdų, kurie jums padėtų geriau planuoti laiką bei pasiekti geresnių 

rezultatų. 
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