
 
 

Gada nogales dienasgrāmata 

1. Paskaties uz savu dzīvi kā ceļojumu. Kāds ir tā 
mērķis? Ko piedzīvot, ko atklāt un ieraudzīt? 

2. Kurā punktā savā dzīves ceļojumā Tu šobrīd 
atrodies? Kāda būs nākamā pietura? Kāds varētu būt 
ceļa posms līdz tai?  

3. Vai Tu būtu ar mieru savus ceļojuma plānus mainīt? 
Kā tas būtu? Kā būtu palikt pie esošā plāna? Esošā 
mērķa? 

4. Kas Tev Tavā dzīvē šobrīd izdodas labi? Kādām 
Tavām spējām, talantiem un īpašībām Tu varētu būt 
pateicīgs par šo izdošanos? 

5. Kādā veidā Tu esi atbildīgs par sevi savā privātajā 
dzīvē? Savā profesionālajā dzīvē? Vai šī atbildība Tev 
saistās arī ar rūpēm par sevi? 

6. Kā Tu šobrīd izvērtē savas iespējas mācīties, augt 
un attīstīties? Kurā jomā tās ir lielākas? Kā Tu tās vari 
izmantot? 



 
 

7. Ja pieņemam, ka apkārtējā pasaule mums spoguļo 
to, kādi esam, tad ko par Tevi parāda Tava apkārtne? 
Vide, kur atrodies un cilvēki, ar kuriem esi kopā? 

8. Kas Tev patīk citos cilvēkos? Kāda tam varētu būt 
saistība ar Tevi? 

9. Ja Tu varētu pats sevi aprakstīt, salīdzinot ar māju, 
kāda šī māja būtu? Ar cik stāviem, istabām? Ar 
bēniņiem un pagrabu? Kādiem logiem un durvīm? 
Kādā krāsā? Kādām iekštelpām? Ar kādu valdošo 
atmosfēru? 

10. Kādās jomās un veidos Tu piedzīvo radošumu? Te 
nav runa tikai par profesionālu mākslu, bet arī par 
gardi pagatavotām maltītēm, glīti saklātu galdu, 
neparastu brīvdienu plānošanu, ikdienas neparastām 
fotogrāfijām, joku izgudrošanu utt. 

11. Kur Tu vari atjaunot savu radošuma aku? 
Apmeklējot kādu kultūras pasākumu? Satiekot kādu 
radošu draugu? Lasot labu grāmatu? Spēlējoties ar 
bērniem? Pastaigājoties dabā? Kur citur? 

 

 

12. Kas Tevi spēj “pabarot” plašākā šī vārda nozīmē? 
Piemēram, ēdiens, māksla, tuvība ar partneri, laiks ar 
bērnu, klusums vienatnē utt. 



 
 

13. Kas Tev ikdienā atņem enerģiju, un kā no tā varētu 
izvairīties? 

 

14. Kas Tev ir māju sajūta? Kur tā ir? Kāda tā ir? Kā Tu 
vari sev palīdzēt kādā citā vietā sajusties kā mājās? 

 

15. Kāds draugs Tev pajautā: “Vai es varu ko šobrīd 
tavā labā izdarīt?” Ko Tu viņam atbildi? 

16. Kā Tev liekas, ko Tavi draugi Tevī ciena un vērtē? 
Kas viņiem Tevī šķiet apgrūtinošs? Kā Tavs tuvākais 
draugs aprakstītu Tevi vienā vai divos teikumos? 

 

17. Ko Tu gribētu kādreiz savam draugam atklāti par 
sevi pajautāt? Ko tas Tev iedotu? 

 

18. Kādu lomu no kuras filmas Tu labprāt gribētu 
pamēģināt spēlēt? Kāpēc? 



 
 

19. Kas ir labākais padoms, ko kāds cits Tev jebkad ir 
devis? Vai Tu sekoji tam? 

 

20. Kas Tev ir nepieciešams? Ko Tu vēlies? Pēc kā Tu 
ilgojies? 

 

21. Iztēlojies, ka esi 5 gadus vecāks nekā šobrīd un 
raksti vēstuli savam tagadējam ES.Uzraksti to un 
noglabā uz kādu laiku! 

22. Kas Tevi dzīvē pašlaik visvairāk iepriecina? Kā Tu 
varētu šo prieku tuvākās nedēļas laikāpiedzīvot vēl 
vairāk? Ieplāno šīs aktivitātes! 

23. Anonīms ziedotājs Tev ziedo 5000 eiro. Par šo 
ziedojumu nevienam nekas nav zināms. Kā Tu to 
izlietosi? 

24. Ja šodien feja Tev apsolītu piepildīt vienu Tavu 
viskarstāko vēlēšanos, kas tā būtu? 


