
Laiko vadybos principai 

 

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

nebepakako laiko. 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 valdymo, kaip ir daugelio kitų gebėjimų, reikia 

mokytis, t.y. ne tik žinoti laiko valdymo principus, suvokti jų svarbą, bet mokėti ir konkrečių laiko 

valdymo mokymo(si) technologijų ir būdų.    

 

Laiko planavimo į(si)vertinimas.  

Laiko planavimo į(si)vertinimas gali padėti efektyviai panaudoti laiką. Laiko planavimo į(si)vertinimo 

procese gali būti naudojami įvairūs testai (žr. pavyzdžius), išklotinės, dienoraščiai. Minėtą procesą 

sudaro dvi pagrindinės dalys, t.y.:  

1) dienos laikas skaidomas valandomis, įtraukiant visus veiksmus atliekamus per dieną;  

2) remiantis laiko panaudojimo į(si)vertinimu nustatomas laisvas laikas ir sugrupuojamos 

dienos metu atliekamos veiklos rūšys.  

 

TESTAS: Ar esate geras laiko vadybininkas?1 

Instrukcija. Atlikite testą ir įvertinkite ar laikas nėra Jums kliūtis. 

 

1. Aš manau, kad laiko planavimas yra laiko švaistymas  Taip Ne 

2. Mano mokymosi tikslai yra pakankamai aiškūs Taip Ne 

3. Užduočių atidėliojimas yra mano didelė problema Taip Ne 

4. Aš labai gerai organizuoju savo laiką Taip Ne 

5. Norėčiau turėti daugiau motyvacijos planuoti laiką  Taip Ne 

6. Man lengva greitai pabaigti arba atidėti pokalbį, trukdantį mokslui Taip Ne 

7. Žmonės jaučiasi laisvai lankydami mane bet kuriuo metu Taip Ne 

8. Aš žinau, kada svarbu susikoncentruoti, o kada galima atsipalaiduoti  Taip Ne 

9. Viską, ką darau stengiuosi atlikti tobulai Taip Ne 

10. Aš turiu pakankamai laisvo laiko Taip Ne 

 

Jei nors į vieną klausimų Nr. 1; Nr. 2; Nr. 3; Nr. 5; Nr. 7 ar Nr. 10 teiginius atsakėte teigiamai 

(taip), verta pagalvoti, ar dalis Jūsų brangaus laiko nedingsta bereikalingai. 

 

TESTAS: Laiko panaudojimo produktyvumo į(si)vertinimas 

Instrukcija. Atsakykite sau į tokius laiko panaudojimo produktyvumo į(si)vertinimo klausimus:  

 

1. Ar padariau šiandien viską, ką turėjau padaryti? 

                                                 
1 Šaltinis: Finansinio savarankiškumo mokyklos direktorės E. Jančorienės straipsnis Laiko vadyba (prieiga per Internetą 

http://www.btrader.lt/lt/straipsniai/article_detail.php?id=9056).  

http://www.btrader.lt/lt/straipsniai/article_detail.php?id=9056


2. Ar skubėjau, kad suspėčiau viską atlikti? 

3. Ar įveikiau visas kliūtis? 

4. Kokie asmeniniai įpročiai neleido pasiekti tikslų? 

5. Kokiu dienos metu  buvau darbingiausias? 

6. Kokiu dienos metu buvau mažiausiai darbingas? 

 

TESTAS: Disponuojamas laikas2  

Instrukcija. Atsakykite į klausimus, kurie leidžia giliau suvokti dažniausiai pasitaikančius netinkamo 

laiko panaudojimo, t.y. iššvaistymo būdus ir priežastis:  

 

1. Ar galite naudingai pritaikyti savo sudarytus laiko planus? 

2. Ar sunku pradėti bet kokius turimus darbus? 

3. Ar tenka atsiprašinėti dėl pavėluotų, praleistų ar neatliktų darbų? 

4. Ar pasitaiko, kad nukrypstate nuo terminų plano dėl nenumatytų darbų? 

5. Ar tenka kasdien neįvykdyti daug suplanuotų darbų? 

6. Ar pakankamai laiko lieka laisvalaikiui? 

7. Ar turite didelį atsakomybės jausmą? 

8. Ar visus darbus įmanoma atlikti per vieną dieną? 

9. Ar nuolat slegia laiko stygius? 

10. Ar turite miego sutrikimų? 

11. Ar sugebate atlikti keletą darbų tuo pačiu metu? 

12. Ar sugebate pasirūpinti asmenine sveikata? 

13. Ar atostogos be jokios pramogos Jums atrodo nuobodžios? 

 

Įvertinkite rezultatus, įvertindami disponuojamo laiko didinimo galimybes.  
 
 

TESTAS: Ar pakanka Tau laiko?3  

Instrukcija. Į klausimus atsakyk: „niekada“, „retai“, „dažnai“ arba „visada“.  

 

1. Ar mėgsti viską daryti pats, užuot paprašęs kitų?  

2. Ar nekantrauji, jei reikia ko nors laukti?  

3. Ar Tau trūksta laiko?  

4. Ar prarandi savitvardą, jei kas nors Tave nutraukia?  

5. Ar nuolatos vaikaisi dviejų zuikių?  

6. Ar visada vienu metu darai kelis darbus?  

7. Ar imiesi pernelyg didelės atsakomybės?  

8. Ar nerandi sau vietos, jei nedirbi/nesimokai?  

9. Ar Tau svarbu matyti savo darbo/mokslo rezultatus?  

10. Ar Tave labiau domina rezultatas negu pati veikla?  

11. Ar netenki kantrybės, jei Tau nepasiseka?  

12. Ar kuri ateities planus dar nebaigęs šios dienos darbų?  

13. Ar pasilieki darbe, kai kolegos jau išėję?   

14. Ar žūtbūt sieki tobulumo?  

                                                 
2 Šaltinis: Hink W., Ginevičius R. (2006). Laiko valdymas. Vilnius: Technika.  
3 Šaltinis: R. Kuodytė – Kazelienė (2007). Kaip visur suspėti? Laiko planavimas (prieiga per Internetą 

http://gatve.delfi.lt/news/pasaulis_ir_as/kaip-visur-speti-laiko-planavimas-testas-ar-tau-pavyksta-planuoti-savo-

laika.d?id=12496682)    

http://gatve.delfi.lt/news/pasaulis_ir_as/kaip-visur-speti-laiko-planavimas-testas-ar-tau-pavyksta-planuoti-savo-laika.d?id=12496682
http://gatve.delfi.lt/news/pasaulis_ir_as/kaip-visur-speti-laiko-planavimas-testas-ar-tau-pavyksta-planuoti-savo-laika.d?id=12496682


15. Ar skubi sau nustatydamas/a įvairius terminus?  

16. Ar daugiau laiko praleidi darbe/mokykloje/bibliotekoje negu su šeima ar draugais?  

17. Ar gali užsimiršt tik dirbdamas/a, mokindamasis/a?  

18. Ar teko užmiršti kokią nors šeimos šventę?  

19. Ar labai pyksti ant savęs suklydęs/usi?  

 

Taškai: „niekada“ – 1 taškas, „retai“ - 2, „dažnai“ - 3, „nuolatos“ – 4 taškai.  

 

Rezultatai:  
19 – 42 taškai – Tu santūrus/i, mėgsti viską apgalvoti. Darbe/moksle sekasi.  

43 – 61 taškai – Tu linkęs/usi užsikrauti per didelę naštą. Pertrūksi!  

62 – 76 taškai – Esate pavyzdys žmogaus, dirbančio iki devinto prakaito.  
 

 

Siekiant sužinoti realų laiko panaudojimą savaitės bėgyje rekomenduojama parengti kiekvienos 

savaitės dienos išklotinę, kurioje būtų išdėstyti per dieną nuveikti darbai, susitikimai, pokalbiai, kavos 

pertraukėlės ir pan. Dienos / savaitės išklotinėje paprastai fiksuojama atliekama veikla ir jai skirtas 

laikas bei vieta dienotvarkėje (žr. pavyzdžius).  

 

X savaitė 

SAVAITĖS DIENOS 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis 

VALANDOS 

24 val. 24 val. 24 val. 24 val. 24 val. 24 val. 24 val. 

VEIKLOS  
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X savaitė  
SAVAITĖS DIENOS 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis 

Paros 
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4 Rašomos 24 paros valandos.  
5 Rašoma kokios veiklos atliekamos atitinkamomis paros valandomis.  



Remiantis dienos / savaitės išklotinių pavyzdžiais galima parengti apibendrinimą, kuriame 

būtų fiksuojama kiek laiko per dieną skiriama atitinkamoms veiklos rūšims 

 

 

TESTAS: Kaip Jūs naudojate savo laiką? 6 

 

1. Dalyvavimas paskaitose ______ 

2. Ruošimasis paskaitoms ______ 

3. Lankymasis bibliotekoje ______ 

4. Apsipirkimas parduotuvėje ______ 

5. Lankymasis pas draugus ______ 

6. .............. 

 

 

Dienos išklotinės pagrindinis tikslas – įvertinti dienos veiklos rezultatus ir identifikuoti dalykus, 

kurie „suryja“ laiką. Atlikus laiko planavimo į(si)vertinimą galima nustatyti laisvą laiką ir sugrupuoti 

dienos metu atliekamas veiklos rūšis. Be to, tuo pačiu galima nustatyti laiką, kuris sugadinamas veltui, 

t.y. panaudojamas neproduktyviai. Pagrindinis neproduktyvaus laiko rodiklių – veiklos, kurios 

atliekamos iš įpročio. Tokios veiklos sukuria produktyvumo iliuziją, tačiau neleidžia pasiekti 

apčiuopiamų rezultatų. Tai taip pat leidžia nustatyti laisvo laiko trukmę per savaitę.  

 

Veiklos prioritetų nusistatymas.  

Šio principo esmė - veiklos prioritetų, tai yra tų darbų, nuo kurių labiausiai priklauso jų 

rezultatai, nustatymas. Nustatant veiklos prioritetus būtina tiksliai suformuluoti veiklos tikslus (juos 

rekomenduojama formuluoti raštu) ir numatyti užduotis jiems pasiekti. Išankstinis veiklos prioritetų 

nustatymas leis nepasiduoti išoriniams veiksniams ir trukdžiams, o taip pat neleis sutikti atlikti ne savo 

darbus ar/ir neprisiimti per daug darbų.  

Prioritetų nustatymas reiškia, kad pirmenybė teikiama svarbiausiems dalykams, t.y. 

apibrėžiamos užduotys, kurias reikia atlikti ir nustatoma jų atlikimo eiliškumo tvarka. Prioritetus 

galima grupuoti į tris grupes (1 – labai svarbūs darbai; 2 – vidutinio svarbumo darbai; 3 – žemo 

prioritetiškumo darbai) (žr. pavyzdį).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Rašomas bendras valandų skaičius per dieną ir/arba savaitę, kuris skiriamas atitinkamai veiklai atlikti.  



Laiko planavimo, nustatant prioritetus, priemonės ir technikos7 

 

“Pareto principas”, “ABC analizė” ir “Eizenhauerio metodas” - veiklos prioritetų nustatymo 

technikos.   

 

Pareto dėsnis 

Pareto dėsnis yra grindžiamas laiko sąnaudų ir rezultato taisykle ir yra orientuotas į 

prioritetiškumą, kuomet galima aiškiai suvokti, kaip išnaudoti laiką tikslingai, gaunant kuo 

daugiau naudos. Pareto dėsnio taisyklė reiškia, kad nuolatinis jėgų ir laiko koncentravimas į 

nedaugelį, bet esminius gyvenimo tikslus leidžia pasiekti geresnių rezultatų.  

 

20 proc. 80 proc. 

 

 

80 proc. 20 proc. 

 

Pareto dėsnio iliustracija 

(20 proc. į darbą įdėtos energijos lemia 80 proc. viso rezultato) 

 

 

ABC analizė 

ABC analizė padeda suskirstyti užduotis į svarbias ir mažiaus svarbias, t.y. užduotys 

skirstomos į tris kategorijas: 

A - svarbiausios užduotys, kurios turi būti atliktos nedelsiant ir skubiai; 

B – vidutiniškai svarbios užduotys, kursiąs svarbu atlikti greitai; 

C – laiką pasiglemžiančios (rutininės) užduotys, t.y. nesvarbių darbų visuma.  

 

 

Eisenhauerio matrica 

Eisenhauerio principas yra paprastas ir praktikoje lengvai pritaikomas, padedantis greitai 

paskirstyti prioritetus arba surūšiuoti esmines užduotis. Sudarant Eisenhauerio matricą išskiriami 

šie etapai:  

 skubumas (terminų ir laiko aspektu); 

 svarbumas (reikalo svarbumo aspektu).  

 

Skubumas 

 

B: 

terminų surašymas į laiko 

planavimo kalendorių 

A: 

darbai atliekami nedelsiant 

(asmeniškai) 

D: 

darbai atidedami vėlesniam laikui 

arba išmetami 

C: 

darbai paskirstomi kitiems 

(A, B, D, C – prioritetai) 

 

Eisenhauerio matrica 

                                                 
7 Šaltinis: Šaltinis: Hink W., Ginevičius R. (2006). Laiko valdymas. Vilnius: Technika.  
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Darbų vertės ir laiko sąnaudų jiems atlikti įvertinimas.  

Darbų vertingumas gali svyruoti nuo žemo vertingumo iki aukštos vertės darbų. Vadovaujantis 

šiuo principu svarbu tinkamai nustatyti veiklos tikslus ir prioritetus, kuo tiksliau apskaičiuoti 

kiekvienos konkrečios užduoties atlikimo trukmę, optimaliai numatyti turimą laiko kiekį 

svarbiausioms, mažiau svarbioms ir neplanuotoms užduotims, numatyti galimus trukdžius bei 

netikėtumus, pasirinkti kiekvienai užduočiai tinkamiausias darbo dienos valandas, savaitės dienas bei 

parengti rašytinį savaitės darbo planą – tvarkaraštį.  

 

Dienos laiko optimalus paskirstymas.  

Pagrindinė laiko planavimo taisyklė – paskirstyti reikia tik 60 proc. viso dienos laiko, nes 

visada gali nutikti nenumatytų dalykų. Todėl dienos planą turi sudaryti tokie blokai:  

 60 proc. numatytiems darbams (dienos planui);  

 20 proc. nenumatytiems darbams (nenumatytiems pagrindiniams darbams);  

 20 proc. netikėtumams (laiko rezervas trukdymams – laiko vagims). 

 

Laiko planavimo tvarkaraščio sudarymas.  

Konkretus laiko planavimo tvarkaraštis leidžia susikoncentruoti į veiklą ir padeda išlaikyti 

pagrindinę kryptį, o pastovi tvarkaraščių kontrolė neleidžia nieko pamiršti (darbai perkeliami į kitą 

dieną). Laiko planavimo tvarkaraštis (žr. pavyzdį) turi būti lankstus, atviras permainoms, o esant 

svarbioms aplinkybėms vieną tvarkaraščio punktą galima pakeisti kitu. Be to, tai yra dokumentas apie 

aktyvią ir neaktyvią veiklą dienos bėgyje, kuris daro psichologinį poveikį – skatina imtis veiklos. 

Tvarkaraščio sudarymo technikos gali būti labai įvairios: nuo popierinio kalendoriaus iki įvairių 

skaitmeninių technologijų (pvz., sąrašas kalendoriuje, elektroniniame pašte, aplankuose ir pan.).   

 

 

Darbo dienos tvarkaraščio sudarymo rekomendacijos  

 

Darbo dienos tvarkaraštis sudaromas darbo dienos pabaigoje ar pradžioje ir nusako darbų 

siekinius, darbų tikslų reikšmingumą.  

 

Darbo dienos tvarkaraščio sudarymo schema8  

1. Užduoties suformulavimas ir darbų sąrašo sudarymas, įskaitant ilgalaikius.  

                                                 
8 Šaltinis: Darbo dienos planavimas (prieiga per Internetą 

http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/gamybos_valdymas_I/115035.html).  

http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/gamybos_valdymas_I/115035.html


2. Morfologinė analizė – stambių užduočių suskaidymas į smulkesnes.  

3. Prioritetų išrikiavimas – darbų skubumo ir svarbos nustatymas.  

 

 

 

Pirmaeiliai uždaviniai:  

 Ypatingą dėmesį skirkite užduotims, kurių atlikimo terminas baigiasi šiandien;  

 Terminuoti darbai;  

 Strateginiai uždaviniai, reikalaujantys didelių ir koordinuotų pastangų, taip pat didelių 

laiko sąnaudų;  

 Nemalonūs darbai, kurių atlikimas gali sugadinti nuotaiką (nemalonus pokalbis, 

konfliktas, „santykių išaiškinimas“)  

 

Antraeiliai uždaviniai:  

 Standartinių funkcinių pareigų atlikimas;  

 Kasdienis vidutinio skubumo darbas;  

 Darbas, kurio neatlikimas nesukelia neigiamų pasekmių.  

 

Kiti uždaviniai: 

4. Konkrečių kiekvienos užduoties atlikimo terminų nustatymas. 

5. Konkrečių vykdytojų paskyrimas. 

6. Įrašymas į sąrašą netikėtai atsiradusių skubių, svarbių reikalų. 

7. Gauto sąrašo nagrinėjimas ir bandymas jį sutrumpinti. 

 

 

Tvarkaraščio viršuje turėtų būti prioritetiniai (svarbiausi) darbai, tačiau nepaisant to, 

tvarkaraštis gali būti koreguojamas atsiradus nenumatytiems darbams. Taip pat svarbu suvokti, kad 

laiko planavimas vertas jam skirtų pastangų tik tuomet, kai parengtas tvarkaraštis bent jau didžiąja 

dalimi yra įgyvendinamas, o svarbiausios užduotys atliekamos tinkamai ir laiku. Tvarkaraštyje 

rekomenduojama rašyti pastabas apie darbų atlikimo ypatumus, tam, kad efektyvinti tolimesnius laiko 

planavimo procesus. Tvarkaraštyje turėtų būti numatyti ne tik visi dienos, bet ir savaitės 

profesiniai/akademiniai ir asmeniniai darbai, derinant darbo ir poilsio ritmus.  

Suplanavus darbą, galima greičiau ir kokybiškiau pasiekti tikslą, nes suplanuota veikla leidžia 

susikoncentruoti ir nesiblaškyti. Sutaupoma laiko svarbiems darbams atlikti. Žmogus jaučiasi ramus, 

kad svarbiausi darbai tikrai bus atlikti, nes jis aiškiai mato ir įsivaizduoja visą dienos eigą.  

 

Dienos darbų planavimas.  

Dienos darbų planavimo principas konkretina aukščiau aprašytą laiko planavimo tvarkaraščio 

sudarymo principą. Dienos darbų planavimo principas suponuoja tai, kad dienos darbų sąraše turėtų 

būti dvi pagrindinės dalys, t.y. tvirti įsipareigojimai (tai užduotys, kurias turite atlikti tiksliu laiku) ir 



kintantys įsipareigojimai (tai įsipareigojimai, kuriuos planuojate pats (pvz., visuomeninė veikla, laikas 

skirtas draugams, aktyvus ir pasyvus poilsis ir pan.).  

Dienos darbų sąrašu būtina vadovautis tiksliai, t.y.: 

1) surašyti viską, kas privaloma padaryti;  

2) svarbu pradėtą darbą užbaigti tvarkaraštyje numatytu laiku;  

3) kol sąrašas nesudarytas darbų pradėti nerekomenduojama;  

4) darbų sąrašas turėtų būti atnaujinamas, t.y. kiekvieną dieną išbraukti darbus, kurie jau atlikti 

ir įrašyti naujus;  

5) darbus sąraše būtina surašyti prioriteto tvarka tam, kad pirmiausia būtų atliekami tie darbai, 

kurie yra svarbiausi, negaištant laiko prie ne tokių svarbių darbų. 

 

Suplanuotų darbų atlikimas laiku.  

Svarbu įveikti savo paties polinkį atidėlioti sunkias arba mažiau apibrėžtas užduotis. 

Realizuojant šį principą svarbu suvokti, jog suplanuoti darbai turi būti atlikti laiku, nes blogiausia yra 

nuspręsti atlikti darbą vėliau. „Vėliau“ niekada neateis, nes kiekviena akimirka gali tapti „vėliau“. 

Atidėliojimo „vėliau“ galima išvengti teisingai planuojant ir organizuojant darbo dieną.   

 

Darbų gausos ir turinio adekvatumas laiko ištekliams.  

Darbų gausa turi būti pagrįsta, nes priešingu atveju, bus pervargstama ir nespėjama jų atlikti. 

Todėl būtina įvertinti savo jėgas, turimus atlikti darbus bei įpareigojimus ir tokiu būdu optimizuoti 

minėtų darbų ir įsipareigojimų įvykdymo skaičių konkrečios dienos bėgyje.  

Darbų turinio adekvatumas laiko ištekliams glaudžiai koreliuoja su suplanuoto atlikti darbo 

analize ir identifikavimu, kaip reikia pasiekti gerų rezultatų. Šiuo aspektu būtina aiškiai žinoti darbo 

užduočių apibrėžtis, tam, kad darbas būtų atliktas tikslingai ir efektyviai.  

 

Laikas laiko planavimui. 

Optimalus planavimui skiriamo laiko kiekis yra 1 procentas nuo planuojamo periodo trukmės. 

Kitaip tariant, dienos planavimui reikėtų skirti 5-10 minučių, savaitės darbo tvarkaraštį 

rekomenduojama sudaryti per 30-40 minučių. Dar tiek pat laiko reikia skirti veiklos kontrolės 

priemonių pildymui, tai iš viso laiko valdymo priemonių naudojimas užims 15 minučių per dieną.  

 

Užduočių skaidymas ir jungimas.  

Užduočių atlikimo kontekste laiko išteklius galima optimizuoti dviem būdais:  



1) stambių užduočių skaidymas į keletą smulkesnių dalių;  

2) panašių užduočių apjungimas į užduočių blokus.  

Tokiu būdu, pirmuoju atveju, darbas būtų atliekamas palaipsniui, o antruoju - negaištamas 

laikas susikoncentravimui ir nusiteikimui, reikalingam esant pertraukai tarp darbų.  

Užduočių atlikimo eiga. 

Pradėkite nuo lengviausios užduoties dalies ir dirbkite 15-30 minučių. Laikui baigiantis, galima 

mesti darbą, pradėti jį iš naujo ar tiesiog tęsti toliau. Be to, geriau planuoti mažiau darbų, tačiau juos 

atlikti pagal nustatytus terminus, o užduočių atlikimui numatyti tikslią atskirų veiksmų eigą. Vėliau, 

pradėjus kontroliuoti laiką ir suvokiant savo jėgas, palaipsniui į darbotvarkę bus galima įtraukti vis 

daugiau užduočių. 

 

Darbo ir poilsio derinimas.  

Šio principo įgyvendinimas liudija apie pusiausvyrą vienodai laiko skiriant darbui ir poilsiui. 

Siekiant produktyvaus darbo, būtinas produktyvus poilsis. Ypatingai atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

siekiant nepervargti atliekant užduotis būtinos pertraukos, kurios apsaugo nuo pervargimo ir 

neefektyvaus laiko panaudojimo.  

 

Bioritmo paisymas.  

Sudėtingų ir didelės apimties užduočių atlikimas bus pagerintas, jeigu jos bus atliekamos 

žmogaus aktyvaus biologinio ritmo metu. Tuo tarpu mažiau įtampos reikalaujantys darbai turėtų būti 

atliekami pasyviuoju laiku.  

 

Trukdžių kontrolė.  

Siekiant efektyvinti darbų atlikimą būtina kontroliuoti trukdžius, nes jie gali atimti daug 

brangaus laiko. Tai telefoniniai pokalbiai, cigaretės, kavos pertraukėlės, lankytojai, svečiai, triukšmas ir 

kt. Šiuo aspektu labai svarbus tvirtumas leidžiantis aplinkiniams suprasti, jog esate užsiėmęs. 

 

Palankios aplinkos darbui sudarymas.  

Vienas svarbiausių palankios aplinkos darbui kūrimo kriterijų – nuolatinė (pastovi) darbo vieta. 

Palanki darbui aplinka taip pat turėtų būti rami, be triukšmo, t.y. nekelianti papildomų trikdžių 

užduotims atlikti. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad darbo vietoje turi būti tik tie daiktai, kurie būtini 

darbui.  
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