Plānotājs mērķtiecīgiem cilvēkiem

PLĀNOŠANAS INSTRUKCIJA
Tā kā LEADER plānotāji tiek ražoti dažādos formātos un
izmēros, daži instrukcijā redzamie attēli var atšķirties no tiem,
kas atrodami jūsu personīgajā plānotājā.
Nemainīgi ir tikai universālie plānošanas principi un sistēma,
kas likta šo plānotāju pamatā. Tāpēc, plānojot ar LEADER,
vērsiet savu uzmanību uz kopējiem principiem,
nevis atsevišķām detaļām.

Sāciet ar svarīgāko!
Rīkojieties saskaņā ar prioritātēm!
Ievērojiet nospraustos termiņus!

www.leaders.lv
leaders@leaders.lv / +371 67459910

ATGrIeZeNISKā PLāNoŠANAS SISTĒMA
KAS Ir ATGrIeZeNISKā PLāNoŠANAS SISTĒMA?
Iegaumējiet, ka
plāns ir mērķtiecīgs
līdzeklis, lai
panāktu, ka darbs
rit daudz ražīgāk.
Izturieties pret to
nopietni, jo no tā
būs atkarīgi jūsu
panākumi un
gandarījums par
paveikto.

Lielākā daļa cilvēku plāno hronoloģiski uz priekšu, sākot ar šodienu un
apsverot, kas būtu jādara soli pa solim, lai nākotnē sasniegtu mērķi. Bieži
nekas netiek pierakstīts. Vai arī ieskicēti tiek tikai paši svarīgākie uzdevumi
un atskaites punkti, uzskatot, ka prātīgāk ir nekavējoties ķerties pie darba.
Šī uz priekšu virzītā metode lieliski noder vienkāršos īstermiņa
projektos (piemēram, lai nopirktu jaunu televizoru vai rezervētu brīvdienu
ceļojumu). Taču, ja vēlaties sasniegt sarežģītākus mērķus (atrast jaunu
darbu, nomest lieko svaru, izplānot kāzu svinības, pārbūvēt māju), tāda
pieeja visdrīzāk nebūs efektīva.
Plānojot uz priekšu, mēs galveno vērību veltām darbībām. Skatu
nākotnē aizšķērso daudzās lietas, kas jāpaveic, lai sasniegtu galamērķi.
Taču nav strukturētas sistēmas, kā visu izdarīt pareizajā secībā un īstajā
laikā. Savukārt atgriezeniskā plānošana orientēta uz rezultātiem. Tā
piedāvā struktūru, lai darbības noritētu vajadzīgajā secībā un tieši tad, kad
nepieciešams. Turklāt tā palīdz uzturēt vēlamo ritmu arī tad, ja tajā brīdī nav
noskaņojuma censties.

MĒrĶI – TIe Ir reZULTāTI, KUrUS VĒLATIeS
SASNIeGT, TāPĒC TIeM Ir JāBŪT:
1. KoNKrĒTIeM
Jums precīzi jānorāda galvenais, kas jāsasniedz. Piemēram, “Izskatīties labāk” ir
daudz veiksmīgāks mērķis nekā “Nomest trīs kilogramus”, jo ar trīs kilogramu
nomešanu diez vai pietiks, lai jūs tāpēc vien izskatītos labāk. Visdrīzāk būs
jāpiestrādā arī pie apģērba, stila, aksesuāriem un citām lietām, kas sekmēs šī
mērķa sasniegšanu.

2. IZMĒrāMIeM
Ir jānosaka skaidri kritēriji, pēc kuriem varēsiet spriest, ka mērķis tik tiešām ir
sasniegts vai ka jums ir noteikti panākumi ceļā uz to. Bez šādiem skaidriem,
izmērāmiem kritērijiem jūs vienkārši mānīsiet sevi. Tāpēc, lai tā nenotiktu,
nosakiet sev šos stingros atskaites punktus.

3. reāLIeM
Tiecieties sasniegt pēc iespējas vairāk, tomēr neizvirziet neizpildāmas prasības
sev. Reālistiski izvērtējiet, ko pašreizējā situācijā jūs tiešām varat izdarīt, bet
kuri mērķi būtu jāatliek uz vēlāku laiku, kad būsiet jau paveikuši šo.

Kā PLāNoT ATGrIeZeNISKI?
1. solis: Izvēlieties vienu mērķi. Ja tas ir liels un ambiciozs, tad sadaliet to vairākos mazākos
starpmērķos un izvēlieties pirmo, ko gribat piepildīt.
2. solis: Uzskaitiet starpmērķus jeb atskaites punktus, kas jāsasniedz līdz noteiktajam

termiņam.

3. solis: Novelciet laika nogriezni, kas horizontāli virzās no kreisās uz labo pusi. Nogriežņa

kreisajā galā uzrakstiet šīsdienas datumu, bet labajā – datumu, kad mērķim jābūt īstenotam.
Sākot no gala izpildes datuma, pakāpeniski atzīmējiet uz nogriežņa atskaites punktus,
norādot šo starpmērķu izpildes datumus.

4. solis: Kad atskaites punkti atzīmēti īstajās vietās, zem katra no tiem uzskaitiet

uzdevumus vai darbības, kas jāpaveic starpmērķu sasniegšanai. Turiet plānu pa rokai un
rīkojieties saskaņā ar to.

4. NoSPrAUSTIeM LAIKā
Mērķi, kas nav ielikti konkrētos laika rāmjos, reti kad piepildās.
Tāpēc nosakiet mērķu realizācijas termiņus un
stingri pieturieties pie tiem. Tā ir jūsu
panākumu atslēga.

Plānošana gada griezumā
Atcerieties – lai nospraustie mērķi tiktu veiksmīgi realizēti, tie visi (gan darba, gan arī privātie)
ir jāatzīmē vienā plānotājā. Ieteicams, lai tas būtu Leader plānotājs, kur šim mērķim speciāli ir atvēlētas sadaļas
un teksta laukumi, kas garantē, ka jūs par tiem neaizmirsīsiet.
1. solis: GADA MĒRĶI

7. solis: JAUNI UZDEVUMI
Pienācis laiks uzdevumiem! Vadoties pēc
nospraustajiem gada un pusgada mērķiem,
sastādiet sarakstu ar uzdevumiem katram
mēnesim. Daļu no uzdevumiem sarakstiet
uzreiz, plānojot gadu un pusgadu, bet atstājiet
arī vietu jauniem ikmēneša uzdevumiem,
kuri mērķu realizācijas procesa laikā noteikti
parādīsies. Pierakstiet visus uzdevumus
sadaļā „Mēnesis”.
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2. solis: PUSGADA MĒRĶI
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6. solis: ATSKAITE
Katras nedēļas, mēneša un pusgada
beigās atradīsiet lapas, kas paredzētas
jaunu mērķu un uzdevumu nospraušanai.
Daļu no tām jūs aizpildīsiet jau gada
sākumā, taču daļu varēsiet aizpildīt tikai
paejot attiecīgajam laika periodam.
Virzoties uz saviem mērķiem, regulāri
pārskatiet atskaites un izvērtējiet ceļu,
pa kuru ejat uz savu mērķi.
Ņemiet to vērā, nospraužot jaunus
uzdevumus.

Apdomājiet un nospraudiet savus mērķus
visam nākamajam gadam. Saplānojiet tos
gada griezumā un sarakstiet plānotāja sadaļā
„Gads”. Neaizmirstiet arī norādīt iecerētos mērķu
sasniegšanas datumus, jo tas palīdzēs pieturēties
nospraustajiem termiņiem.

Plānot
Izvērtēt

3. solis: MĒNEŠA UZDEVUMI
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Realizēt

3
5. solis: DIENAS DARBI
Dienas plānošanas paraugu ar aprakstu atradīsiet
tālāk. Taču, nobeidzot ikdienas darbus, vienmēr
atcerieties uzdot sev četrus galvenos jautājumus:
1) Kas ir tā lieta, kuru man šodien ļoti negribējās darīt,
bet, ko es tomēr izdarīju? 2) Ko es šodien izdarīju sava
lielā mērķa labā? 3) Ko es šodien izdarīju personīgās
izaugsmes labā? 3) Ar ko es sevi
šodien iepriecināju vai apbalvoju?

Sadaliet un sarakstiet savus gada plānus arī
pusgada griezumā. Ar realizācijas datumu palīdzību
saskaldiet mērķus sīkākos posmos, detalizējiet tos,
un pierakstiet sadaļā „Pusgads”. Obligāti norādiet
datumus. Kad paies noteiktais laiks, jums būs
iespēja atskatīties uz paveikto, izvērtēt to, veikt
attiecīgās korekcijas, kā arī nospraust jaunus
papildus mērķus otrajam pusgadam.
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Pienācis laiks uzdevumiem! Vadoties pēc
nospraustajiem gada un pusgada mērķiem, sastādiet
sarakstu ar uzdevumiem katram mēnesim. Daļu no
uzdevumiem sarakstiet uzreiz, plānojot gadu un
pusgadu, bet atstājiet arī vietu jauniem ikmēneša
uzdevumiem, kuri mērķu realizācijas procesa laikā
noteikti parādīsies. Pierakstiet visus
uzdevumus sadaļā „Mēnesis”.

4. solis: NEDĒĻAS UZDEVUMI
Gadā ir 52 nedēļas, bet pusgadā – 26 nedēļas. Tie ir 52 lieli soļi, lai
sasniegtu gada mērķus, un 26 mazāki soļi, lai sasniegtu pusgadā iecerēto.
Obligāti ieplānojiet konkrētas lietas un darbus, kas jāpaveic katrā no
nedēļām. Ievērojiet termiņus, kuri nolikti šo uzdevumu veikšanai, un
neaizmirstiet tos pierakstīt iknedēļas sadaļā „Uzdevumi”.

dIeNAS dArBU PLāNoŠANA
IZPILdIeT dArBUS
Plānot
Izvērtēt
Realizēt

Katru dienu
sistemātiski plānojot,
realizējot un izvērtējot
savus darbus saskaņā
ar šo shēmu, viena
gada laikā jūs
sasniegsiet daudz
vairāk mērķu un
noteikti augsiet arī
personīgā plāksnē.

Katru dienu sāciet ar vienu darbu, kurš jums šķiet
svarīgs, bet kuru parasti atliekat uz vēlāku laiku.
Tā „apēdot vardi” jau no rīta, jūs atlikušo dienas
daļu varēsiet veltīt citiem svarīgiem uzdevumiem.

SASNIedZIeT MĒrĶUS
Katru dienu speriet vienu mazu soli, kurš jūs
pietuvinās vienam no lielajiem gada mērķiem.
Speriet šo „mazo soli” ik dienu un redzēsiet, cik
ātri un veiksmīgi piepildīsies jūsu sapņi.

NoSAKIeT PrIorITāTeS
Katru dienu sastādiet veicamo darbu sarakstu,
nosakiet prioritātes un paredziet tām laiku.
Priekšplānā izvirziet uzdevumus, kuri ir paši
svarīgākie, vienlaikus paredzot laika rezervi arī
mazāk svarīgiem darbiem. Iedaliet darbus arī pa
prioritātēm (A, B vai C), nevis tikai pēc pulksteņa.
Plānojot dienu pēc prioritātēm, starp A ieplānojiet
dažus B un C darbus. Tas jums nodrošinās, ka varēsiet
bez stresa izdarīt visus A prioritātes darbus, jo ja
trūks laika, tad B ir darbi, kurus var deleģēt un C ir tie,
kurus var arī pārcelt uz citu laiku.

PILNVeIdoJIeT PerSoNĪBU
Katru dienu atvēliet laiku personīgajai izaugsmei. Atklājiet pasauli, mācieties un apgūstiet
to, kas palīdzēs jums ieraudzīt jaunas iespējas un sasniegt vēl nebijušas dzīves virsotnes.

APBALVoJIeT SeVI
Dienas beigās pateicieties sev vai kādam citam par veiksmīgajiem dienas
notikumiem. Apbalvojiet sevi ar to, kas sagādā jums prieku un atcerieties – pelnīta
atpūta un atbilstošs atalgojums ir tikpat svarīgas lietas, cik labi padarīti darbi.

NedĒĻAS CITāTS
Iedvesmojieties no citātiem un atziņām, jo tur mēdz būt atbildes uz jums aktuāliem
jautājumiem.

dIeNAS
IeGUVUMI
Atzīmējiet un
izvērtējiet savus
dienas ieguvumus
un zaudējumus.

Tā var būt nauda,
darba pārrunu efektivitāte, realizētās
iespējas, panākumi,
iedvesma un tml.
To darot, apzinieties
sava laika vērtību!

rAKSTIeT Ar
ZĪMULI
Mainoties apstākļiem, mainās arī
prioritātes un veicamo darbu kārtība.
Tāpēc ielāgojiet, ka
vispareizāk plānus
pierakstīt ar parastu
zīmuli, kas plānošanas procesā ļauj
brīvi ieviest korekcijas un izdarīt
citus vajadzīgus
labojumus.

dZĪVeS HArMoNIJAS APLIS
Aizpildiet harmonijas apli, lai līdzsvarotu sadzīvi un sekotu līdzi personības izaugsmei it visās savas dzīves jomās.

Kā To PAreIZI LIeToT?
Life harmony circle  Круг жизненной гармонии
Dzīves harmonijas aplis  Gyvenimo harmonijos ratas
Elu harmoonia tsükkel
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oTrAIS SoLIS
Sāciet izpēti ar vienu no sfērām.
Izdomājiet, kāds varētu būtu iespējami labākais rezultāts, ko jūs vēlētos sasniegt
nākamajā gadā šajā savas dzīves jomā.
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Dzīves harmonijas aplis ir
sadalīts vairākos sektoros.
Savukārt katrs no šiem
sektoriem satur skalu ar
desmit iedaļām. Teorētiski
šo apli var dalīt neskaitāmos
segmentos. Taču parasti
izmanto astoņus līdz desmit
sektorus, kuros tiek ierakstītas
konkrētās personas būtiskākās
dzīves jomas. Katrā sektorā
esošā skala virzienā no centra
uz ārējo malu tiek numurēta ar
skaitļiem no viens līdz desmit.
Atzīmējot kādu konkrētu
skaitli skalā, ir iespējams
novērtēt attiecīgo dzīves
jomu un salīdzināt tās kvalitāti
attiecībā ar citām jomām.
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Pievienojiet tik daudz sfēru savā harmonijas aplī, līdz ir aptvertas visas jūsu
būtiskākās dzīves jomas.
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Padomājiet, no kādām sfērām sastāv jūsu dzīve un ierakstiet to nosaukumus
attiecīgajos apļa sektoros. Piemēram, šīs dzīves sfēras var būt: ģimene, darbs,
finanses, hobiji, karjera, izaugsme, plāni, mērķis utt.
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PIrMAIS SoLIS
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Plānotāja sākumā un katra
mēneša beigās atradīsiet
vēl vienu jaunumu – dzīves
harmonijas apli. Aizpildiet to,
norādot astoņas savas dzīves
svarīgākās sfēras, un vērojiet,
kā ar katru mēnesi uzlabojas
jūsu dzīves kvalitātes rādītāji.
Šis aplis ir domāts ne tikai tam,
lai līdzsvarotu jūsu dzīvi, bet
arī, lai sakārtotu attiecības un
palīdzētu sekot personīgai
izaugsmei.
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Lai aprakstītu šo vislabāko rezultātu, uzdodiet sev jautājumu: „Ko es vēlos sasniegt?
Ko es no tā iegūšu?”
Ierakstiet to savā dzīves harmonijas aplī.
Šādi izpētiet, apdomājiet un aprakstiet katru savu dzīves sfēru.

TreŠAIS SoLIS
Paskatieties uz aizpildīto un aprakstīto dzīves harmonijas apli. Novērtējiet katru
no dotajām jomām ar atzīmi no viens līdz desmit. Izdarot vērtējumu, ņemiet vērā
personīgo apmierinātību ar katru no šīm sfērām dotajā brīdī.
Atzīmējiet dzīves balansa aplī šo vērtējumu, izmantojot dažādas krāsas.
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CeTUrTAIS SoLIS
Izveidojiet plānotājā gada plānu katrai dzīves sfērai, kas ir pieminēta jūsu dzīves
harmonijas aplī.
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* Life sphere  Сфера жизни  Dzīves sfēra  Gyvenimo sfera  Eluvaldkond

PIeKTAIS SoLIS
Vienreiz mēnesī ieskatieties savā dzīves harmonijas aplī un novērtējiet katrā sfērā
savu izaugsmi skalā no 1 līdz 10. Ja nepieciešams – katru mēnesi uzlabojiet savu
plānu.

FINANŠU PLāNoŠANA un Kā PLāNoT ILGTerMIŅā
SeKoJIeT FINANSĒM
Katra mēneša un gada beigās atradīsiet finanšu atskaiti,
kura palīdzēs jums savilkt bilanci un atrast līdzsvaru
starp ieņēmumiem un izdevumiem. Izmantojiet to, lai,
sekojot līdzi finansēm, palielinātu savus ienākumus un
uzkrājumus.
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Report  Отчет  Atskaite  Atskaita  Aruanne
+

Planned  Запланированные
Plānotie  Planuojamos
Kavandatud

Income  Доходы  Ienākumi
Pajamos  Sissetulekud

Darba alga
Noma par dzīvokļa izīrēšanu
Ieņēmumi no muzicēšanas

∑:

–

Ģim. pārtikas, skolas, apģērbu izdevumi
Auto uzturēšana, degviela, remonts
Komunālie maksājumi
Telefonsarunas
Atpūta un izklaides

∑:
Δ:

+

+500
+140
+100

+500
+120
+180

+740

+800

Planned  Запланированные
Plānotie  Planuojamos
Kavandatud

Expenses  Расходы  Izdevumi
Išlaidos  Väljaminekud

-250
-180
-140
-40
-50

-660
+80
Planned  Запланированные
Plānotie  Planuojamos
Kavandatud

Accumulation  Накопления  Uzkrājumi
Santaupos  Hoiused

„Drošības spilvens”
Mūzikas kursi
Ceļojums atvaļinājumā

∑:

Factual  Фактические
Faktiskie  Faktinės
Tegelikud

Factual  Фактические
Faktiskie  Faktinės
Tegelikud

-300
-220
-145
-30
-50

-745
+55
Factual  Фактические
Faktiskie  Faktinės
Tegelikud

30
20
30

30
20
5

+80

+55

UZSKAITIeT
IeNāKUMUS
Rūpīgi sekojiet
plānotajiem un
faktiskajiem ienākumiem,
lai noskaidrotu, cik jūs
patiesībā mēneša laikā
iegūstat līdzekļus savā
rīcībā. Noteikti izvērtējiet,
ko jūs varētu darīt, lai tos
palielinātu.
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UZSKAITIeT
IZdeVUMUS
Rūpīgi sekojiet plānotajiem
un faktiskajiem izdevumiem,
lai noskaidrotu, cik un
kādiem mērķiem jūs
mēneša laikā tērējat savus
līdzekļus. Izvērtējiet, kuri
tēriņi ir bijuši pamatoti, bet
bez kuriem jūs varētu iztikt
jau nākamajā mēnesī.
Aprēķiniet ienākumu un
izdevumu bilanci (ienākumi
mīnus izdevumi).

PLāNoJIeT
UZKrāJUMUS
Plānojiet savu budžetu
tā, lai katru mēnesi jums
veidotos vismaz neliels
uzkrājumu „drošības
spilvens”. Šie līdzekļi jums
var noderēt kā neparedzētu
apstākļu gadījumā, tā
arī tam, lai gada beigās
iepriecinātu sevi un tuvus
cilvēkus, ar kādu sirdij
tīkamu dāvanu.

reALIZāCIJA

Plānot

Realizējot plānus, vienmēr
centieties sasniegt pašus
svarīgākos mērķus, kas
nosprausti vēl gada sākumā.
Darot to, atcerieties par
dzīves harmonijas aplī
atzīmētajām prioritātēm un
uzticieties sev.

Izvērtēt
Realizēt
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PLāNoŠANA
No mēneša un gada mērķiem, kā arī
iepriekš plānojamiem darbiem, sastādiet
nedēļas un ikmēneša plānu. Vajadzības
gadījumā izmantojot šim nolūkam
arī ikdienas plānošanas instrukciju.
Konsekventi pieturieties pie šī plāna,
mēģinot paveikt tos darbus, kuri pietuvina
jūs galvenajiem mērķiem.

IZVĒrTĒŠANA
Izvērtējot sasniegumus,
vispirms apkopojiet
paveikto dienā un
nedēļā. Dariet to katru
dienu un vismaz reizi
nedēļā, atbildot sev
uz jautājumiem, kuri
norādīti plānotāja
atskaišu laukos.
Padomājiet, ko jūs
varētu nākamajā nedēļā
izdarīt labāk nekā
iepriekšējā.

10 ATZIŅAS KATRAI DIENAI
Ik rītu sveic jaunu dienu ar mīlestību sirdī! Ar labu omu un pateicību par jaunām
iespējām, kuras šī jaunā diena nesīs.
Katru dienu nodzīvo tik piepildītu, it kā tā būtu pēdējā!
Neatlaidies, līdz tev izdosies! Katrs ”NĒ” ko dzirdēsi, tuvinās tevi brīdim kad atskanēs
”JĀ”. Kad citi pārtrauks savu cīņu, tad sāksies tavējā, un tava raža būs dāsna.
Katrā likstā meklē uzvaras sēklu! Kad mūs piemeklē likstas, mums apkārt pulcējas
arī milzums jaunu iespēju. Tikai retais spēj iemācīties šādos brīžos apstāties un veselīgi
paskatīties apkārt, ieraudzīt jaunās iespējas. Tāpēc ieraudzīt labumu arī nelaimē – tā ir
vislielākā māksla!
Katru uzdevumu veic tik labi, cik vien iespējams! Nevis dēļ kāda cita, bet sevis dēļ.
Lai tas kļūtu par labu ieradumu. Ja tev lūdz noiet vienu jūdzi, tad labprāt noej divas!
Agri vai vēlu tevi ievēros un saņemsi savu atalgojumu ar uzviju. Virsotnes sasniedz tie,
kuri neaprobežojas, ar to, ka izdara tikai prasīto. Viņi izdara vairāk!
Vairo savu vērtību ikkatru dienu! Analizē, mācies, lasi, piedalies un iesaisties it visā.
Nepaej vienaldzīgi garām. Nav svarīgi pārspēt citu veikumu – daudz svarīgāk ir pārspēt
savu paša veikumu. Katru dienu izdarīt vairāk un labāk kā vakar!
Izturies laipni pret ikkatru satiktu cilvēku! Izturies tā, it kā tikai tu zinātu, ka viņam
šī ir pēdējā dzīves diena! Slavēt, smaidīt, izrādīt rūpes par citiem – tas dod vienlīdz lielu
labumu gan šādas labvēlības izteicējam, gan saņēmējam.
Nosaki mērķus ne tikai šai dienai, bet arī nedēļai, mēnesim, gadam un savai
dzīvei!
Neatliec darbus un rīkojies jau tagad! Jebkuri sapņi un mērķi kļūst bezvērtīgi, ja tiem
neseko rīcība!
Katru vakaru pārlūko aizejošās dienas sasniegumus un uzdod sev šādus
jautājumus: Vai es sveicu rītausmu ar karti savās rokās un ar mērķi savā prātā? Vai es
nodzīvoju, dienu, nežēlojot sevi? Vai es biju laipns un patīkams pret visiem, ko sastapu?
Vai es pacentos noiet papildus jūdzi? Vai es modri tvēru izdevības? Vai katrā sarežģījumā
es meklēju labo? Vai es koncentrēju savus spēkus un domas? Vai es smaidīju pretim
dusmu un naida pilnām sejām?

