
© www.bigplan.lv  

>>>>>>>       PLĀNOJAMO LIETU ŠPIKERIS      >>>>>>>  
 

 

 

 

 

DARBA DZĪVE 

 
 Pirmā diena jaunā darba vietā; 

 Atvaļinājumi; 

 Kolektīva pasākumi; 

 Korporatīvās balles; 

 Bērna kopšanas atvaļinājuma 

beigas; 

 Pirmā diena jaunā darba vietā. 

 

 

 

 

ĢIMENES DZĪVE 

 
 Radu un draugu kāzas; 

 Apaļās jubilejas; 

 Kāzu jubilejas; 

 Raudzības; 

 Kapusvētki. 

 

 

 

 

BĒRNU LIETAS 

 
 Gaidāmie radu un draugu 

mazuļi; 

 Skolēnu brīvlaiki; 

 Bērnu izlaidumi; 

 Bērnu ballītes; 

 Ziemassvētku dāvanu vēlmes. 

 

 

 

 

MĀJSAIMNIECĪBA 
 

 Ūdens skaitītāju derīguma 

termiņš; 

 Gāzes skaitītāja rādījuma 

iesniegšana; 

 Jaunu elektropreču iegāde; 

 Auto tehniskā apskate. 

 

 

 

 

VESELĪBA 

 
 Ikgadējais zobārsta 

apmeklējums; 

 Zobu higiēnista apmeklējums; 

 Acu ārsta apmeklējums; 

 Ikgadējais ginekologa 

apmeklējums; 

 Bērnu apskates pie acu ārsta, 

zobārsta, zobu higiēnista; 

 Revakcinācija (ērču pote u.c.). 

 

 

 

 

 

VĒLMES UN SOLĪJUMI 
 

 

 Vasarā iemarinēt gurķīšus un 

vārīt ievārījumus; 

 Rudenī iemācīties atpazīt 

nezināmās sēnes; 

 Nākamajā pavasarī atgūt 

spēkus pēc ziemas un doties 

atpūsties uz... 

 Iemācīties un izmēģināt 

jaunas lietas... 

 Pilnveidot zināšanas... 

 

 

 

 

EKO DZĪVESVEIDS 
 

 Jākrāj sīpolu mizas Lieldienu 

olu krāsošanai; 

 Jākrāj pudeles bērza un kļavu 

sulu saldēšanai; 

 Jākrāj trauciņi ogu saldēšanai; 

 Jākrāj burciņas ievārījumiem 

un konservējumiem; 

 Revīzija apģērbu un veļas 

skapī; 

 Revīzija mājas aptieciņā un 

kosmētikas plauktā. 

 

 

 

 

DOKUMENTU BEIGU 

TERMIŅI 

 
 Pase, ID karte; 

 Bankas kartes; 

 Autovadītāja apliecība; 

 Medicīniskā izziņa; 

 Pakalpojumu līgumi; 

 Īres, nomas u.c. līgumi; 

 Apliecības, profesionālie 

sertifikāti; 

 Dažādu preču, elektroierīču 

garantijas. 



© www.bigplan.lv  

  PIERAKSTĀMO NOTIKUMU ŠPIKERIS   
 

 

 

 

 

ATTIECĪBAS 

 
 Iepazīšanās; 

 Pirmais randiņš; 

 Pirmais skūpsts; 

 Bildinājums; 

 Laulību diena; 

 Kāzu apaļās jubilejas. 

 

 

 

 

ĢIMENES DZĪVE 

 
 Personas kodi (bērnu, savu 

vecāku, radu); 

 Kā nosvinētas jubilejas; 

 Kā pavadīts atvaļinājums; 

 Kā svinētas Lieldienas, Jāņi, 

Ziemassvētki; 

 Kā sagaidīts Jaunais gads; 

 Kā nosvinēti izlaidumi. 

 

 

 

 

BĒRNU LIETAS 

 
 Kā aizvadīts Bērna kopšanas 

atvaļinājums; 

 Mazuļa attīstība, pirmie zobiņi; 

 Kad mazulis sāka staigāt, runāt, 

iet uz podiņa; 

 Kāda bija atgriešanās darbā; 

 Kad bērns sāka bērnudārza, 

skolas gaitas, iestājās pulciņos; 

 Bērna ikgadējais svars un 

augums. 

 

 

 

 

MĀJSAIMNIECĪBA 

 

 Īpašuma iegāde; 

 Ievākšanās jaunā mājvietā; 

 Remontdarbi – kad, kādi veikti 

un to izmaksas; 

 Auto iegāde; 

 Lielāku elektropreču iegāde; 

 Kurināmā iegāde, izmaksas un 

cik ilgam laikam pietika. 

 

 

 

 

JUBILEJAS 
(pieraksti atsevišķās lapās 

 plānotāja beigās) 
 

 Dzimšanas dienas – ģimenē, 

radiem, draugiem, kolēģiem; 

 Apaļās jubilejas; 

 Kāzu jubilejas; 

 Bērnu kristību dienas; 

 Apaļa jubileja darba vietā. 

 

 

 

 

 

SIRDSLIETAS 
 

 Kādi sen loloti sapņi īstenoti; 

 Kādas mācības, interešu 

kursi apgūti; 

 Kā attīstās hobiji, 

pilnveidojas kolekcijas utt.; 

 Kādas lietas paveiktas savam 

priekam. 

 

 

 

 

DĀRZA DARBI 

 
 Kas, kad un cik daudz iesēts; 

 Kādas šķirnes izvēlētas un vēlāk 

to ražības, garšas, izturības, 

skaistuma  u.c. vērtējums; 

 Kas, kad un cik daudz novākts; 

 Laikapstākļu vērojumi un to 

ietekme uz ražu. 

 

 

 

 

 

VESELĪBA 

 
 Kad un kādas operācijas; 

 Kad un kādas nopietnākas 

saslimšanas, traumas, lūzumi; 

 Zobu labošana – kad, kurš zobs 

labots, kas tam darīts; 

 Ģimenes locekļu asinsgrupas; 

 Ģimenes locekļu alerģijas. 
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FINANŠU PLĀNOŠANAS ŠPIKERIS 
 

 

 

 

 

FINANSES 

 
Plānotājā attiecīgajā mēnesī pieraksti,  

kas būs jāapmaksā vai jāiegādājas,  

kā arī norādi aptuveno tam  

nepieciešamo līdzekļu apjomu. 

  
 Pakalpojumi un rēķini, kas 

jāapmaksā reizi gadā; 

 Nekustamā īpašuma nodoklis; 

 Gāzes rēķins; 

 Domofona rēķins; 

 Sēklu un stādu iegāde; 

 Malkas vai cita kurināmā iegāde; 

 Automašīnai jaunas riepas; 

 Auto ikgadējā apkope; 

 Auto tehniskā apskate un nodokļi; 

 Apdrošināšanas polišu iegāde; 

 Stāvvietas gada abonements; 

 Preses abonēšana; 

 Skolas lietu iegāde; 

 Vecumam atbilstošu preču 

bērniem iegāde (lielāks 

velosipēds, lielāka gulta utt.); 

 Izglītības un pulciņu izdevumi; 

 Bērnu ballītes; 

 Ziemassvētku dāvanas. 
 

 

Eizenhauera matricu vari izmantot ne tikai savu darbu un ieceru,  

bet arī finanšu plānošanā – līdzīgi kā šajā paraugā!  

Šādu matricu vari izveidot gan katra mēneša sākumā, 

 gan Jaunā gada sākumā lielākiem pirkumiem un izdevumiem. 

Svarīgi un steidzami 

 Rēķinu maksājumi 

 Kredītu, līzingu maksājumi 

 Jaunu riepu iegāde automašīnai 

 Automašīnas remonts 

 Salūzušas elektroierīces remonts  

vai jaunas iegāde 

 Zoba labošana 

Svarīgi, bet nav steidzami 

 Jubileju, svētku, izlaidumu izdevumi 

 Auto apkope, tehniskā apskate 

 Pakalpojumi un rēķini, kas  

jāapmaksā reizi gadā 

 Apdrošināšanas polišu iegāde 

 Studiju maksa  

 Gada ienākumu deklarācija 

 

 

Mazāk svarīgi, steidzami 

 Apģērba iegāde 

 Sezonas apavu iegāde 

 Malkas, granulu iegāde 

 Sēklu un stādu iegāde 

 Mājokļa remonts  

 Jauns velosipēds bērnam 

 

Mazāk svarīgi, nav steidzami 

 Dāvanas ģimenei, draugiem 

 Ziemassvētku dāvanas 

 Preses abonēšana  

 

 


