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LĪDZ PAT 8. FEBRUĀRIM ir pārejas laiks uz 2016. 
gadu. Austrumu jaunais – Uguns Pērtiķa – gads 
sāksies 2016. gada 8. februārī plkst. 16.39. Astrolo-
ģiskais gads sāksies 20. martā plkst. 6.31. Savukārt 
katra individuālais gads sākas dzimšanas dienā. 
Astrologi.lv uzsver – tā veiksmei ir jāsvin 12 dienu.

2016. GADS

1. Ugunīgais diktators 
Pērtiķis

2. Juceklīgais Pērtiķis

3. Izglītotais skeptiķis 
Pērtiķis

4. Ekopērtiķis

5. Skandālists Pērtiķis

6. Ģimeniskais Pērtiķis

7. Viltīgais Pērtiķis

8. Apķērīgais Pērtiķis

9. Sakārtotājs Pērtiķis

Biznesa astroprognoze 
2016
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Kas gaidāms 9 Pērtiķu gadā
2016. gada norises prognozē sertificēts astrologs, numerologs Kristaps Baņķis

0  PRAGMATIĶIEM un racionāli noskaņotiem praktiķiem gada galvenais uzdevums būs sniegties pēc iracionālām lietām 
– skaistuma un kultūras, piemēram. Savukārt mākslinieciskus cilvēkus apstākļi mudinās rūpēties par dzīves praktisko pusi.  

 F O T O –  SCANPIX

Gads būs 
labvēlīgs, ja 
centīsies 
izmantot gada 
valdnieka – 
Ugunīgā 
Pērtiķa – spēku

Astroloģiskā prognoze

AUNS
Pārmaiņu gads, kas vienubrīd dāvās 
riekšavām laimes, citā – atņems 
vajadzīgo, neprasot atļauju. Svarīgi ir 
pareizi veidot attiecības ar partne-
riem un saņemt rezultātus no 
sāktajiem darbiem. Vajadzēs izrādīt 
gribasspēku un neatlaidību mērķu 
sasniegšanā. Daudzi novērtēs Aunu 
talantu un pieredzi, savukārt 
sponsori labprāt realizēs Aunu 
neparastās idejas. Tomēr Auniem 
pastāv risks ātri nogurt, ja viņu 
entuziasms nesaņems pietiekamu 
atdevi. Labs laiks jaunas darbvietas 
meklēšanai. 
Darbs. Marts un maijs pakutinās 
nervus, bet visādi citādi veiksmi 
nesoši projekti, darbi. Daudz 
komunikācijas un līgumu lietu. Auni 
mēģinās izsist naudu no visa, kas 
kustas. 
Attiecības. Gada pirmajā pusē Auni 
redzēs cilvēku balto pusi, vēlāk – 
ēnas pusi. Vispār līdzšinējā situācija 
vairs nebūs aktuāla, un attiecībās vai 
nu jāiet uz priekšu, vai situācija metīs 
ārā no attiecībām kā aptracis zirgs 
jātnieku no sedliem. Bezatbildības un 
neatkarības tendences. Nāks cilvēki 
no pagātnes. 

VĒRSIS
Izaugsmes, attīstības un panākumu 
gads. Ļoti svarīgs dzīves posms, kad 
notiks vērā ņemami likteņa pavērsie-
ni. Svarīgi ir mobilizēt visu savu 
radošo potenciālu, gribu un apzināto 
darbību, lai no gada izspiestu 
maksimāli visu labumu. Svarīgi ir 
papūlēties nospraust ilgtermiņa 
mērķus, jo tieši tas var vislabāk 
izdoties. Līdz rudenim var nodoties 
dzīves baudām. Rudenī jādomā par 
veselību – tai jābūt pirmajā vietā! 
Darbs. Pirmā gada puse veltāma 
saimniecībai, otra līgumiem, bizne-
sam un jauniem mēģinājumiem. Gads 
kairinās un neliksies mierā, kamēr 
Vērši paveiks kaut ko tomēr sakarīgu 
un paliekošu. 
Attiecības. Jāmēģina nošķirt partneri 
no visām parējām lietām. Gada otrajā 
pusē Vēršu personības šarms un 
magnētisms pieaugs. Statusa maiņa, 
bērni. Laulības. Pārāk daudz notiku-
mu, lai nepaņemtu no tā visa ko sev 
un nepaturētu. Runas par mīlestību 
no pirmā skatiena var izrādīties 
taisnība! 

DVĪŅI
Līdz pat rudenim atgriešanās pie 
saknēm, paņemot savu spēka avotu 
un dodoties tālāk! Dažkārt Dvīņi 
izturēsies kā Sprīdītis, kas dodas 
pasaulē laimi meklēt, bet spītīgi 
atgriežas mājās. Jupiters dāvās 
iespējas atrisināt dzīvojamās 
platības jautājumus. Patiesi visvairāk 
var ieguldīt, laiku veltot ģimenei un 
tikai pēc tam draugiem, paziņām, 
sabiedrībai. Daudzas kataklizmas 
Dvīņiem ies secen, jo nepatrāpīsies 
zvaigžņu redzeslokā. 
Darbs. Statusa maiņa. Jauni darba 
pienākumi. Aktīva biznesa gads. Īpaši 
panākumi gaida, darbojoties 
sabiedriskajā sektorā. Daudzi Dvīņi 
paši iniciēs mazās revolūcijas un 
atbalstīs progresu. Saimniekošanai 
vairāk nodosies gada otrajā pusē. 
Domstarpības ar vadību ir neizbēga-
mas, jo būs uzkrājusies kritiskā masa, 
turklāt paši Dvīņi jutīs sevī mosta-
mies vadītāju.
Attiecības. Iemīlēšanās stadija un 
secīga atbildības uzņemšanās. 
Vecāku gods. Saderināšanās. 
Laulības. Neko svarīgu neplānot uz 
maiju un jūniju, jo tur zvaigznes mīlai 
paredz mainīgu garastāvokli, tamdēļ 
lieka nestabilitāte tikai veicinās 
prātam neaptveramas emocijas.

VĒZIS
Tiks dāvātas lielas iespējas piedalī-
ties projektos, izdevīgi pirkt un 
pārdot. Tirdzniecība ies kā no rokas. 
Tikai vajadzēs pārvērtēt līdzšinējos 

naudas ieguldīšanas veidus. Vairāk 
tramdīs arī kreditori un bankas. 
Veiksme pavadīs Vēžus, kuriem 
jākārto eksāmeni. Iespējamas 
daudzas jaukas tikšanās un prieka pil-
ni sakari. Labs laiks svešvalodu 
apguvei, autovadītāja tiesību 
iegūšanai, kā arī jauna auto iegādei. 
Darbs. Gada sākumā gaidāmas 
pārmaiņas darba vidē. Pāreja uz citu 
darbu jāizdara pārdomāti, jo ne visam 
piesolītajam var ticēt. Gada otrajā 
pusē partneri piespēlēs labu darbiņu. 
Daži sāks strādāt pie radiniekiem. 
Temps būs milzīgs, tamdēļ jāizvēlas 
pareizi orientieri un kompasi. 
Attiecības. Gada sākumā attiecībās 
traucēs sīkumainība un praktiskas 
rūpes, bet, gadam ieskrienoties, 
mīlas uguns sāks kvēlot un gaidīs 
savu uzčubinātāju. Pienākumi pret 
partneri turami augstā godā. To 
Vēzim nebūs grūti izturēt. Vēžiem – 
attiecību tukšiniekiem – palaimēsies. 
Daudzējādā ziņā Vēži būs gatavi sevi 
ziedot mīlas vārdā. 

LAUVA
Lauvas šajā gadā turēs savu likteni 
pašu rokās – ir pienācis laiks uzdot 
sev būtiskus jautājumus. Citi mīļuprāt 
pulcēsies ap Lauvu, lūkojot pēc 
oriģinālām idejām. Finanšu jomā 
Lauvas varēs palīdzēt citiem, kuriem 
iet sliktāk. Pavasarī būs pieklājīgi 
ieņēmumi, tikai nedrīkst ļauties 
impulsiem un aizrauties ar pirku-
miem. Veselību stimulēs bioloģisko 
produktu lietošana un kustības 
svaigā gaisā vai sporta zālē. 
Darbs. Tā milzīgā enerģija, kas 
uzjundīsies līdz ar gada sākumu, 
domāta darbībai. Zvaigznes biznesam 
līdz aprīlim ir uzgriezušas muguru, tas 
būtu tas pats, kas tumšā istabā 
meklēt melnu kaķi. Bizness un darbs 
kā mīšanās ar velotrenažieri! 
Pārdomāta un vajadzīga virzības 
imitēšana. Un nemēģināt nekādā 
veidā apzagt valsti! Citādi pašas 
Lauvas apzags dubultā. 
Attiecības. Nevajadzētu aizrauties ar 
dienesta romānu. Tādējādi Lauvas 
sagandēs gan dienestu, gan romānu. 
Jebkas, kas ārpus konservatīvās 
sabiedrības normām negūst zvaigžņu 
piekrišanu. Seksualitāti skars 
pārmaiņu vēji. 

JAUNAVA
Daudz kas Jaunavām atgādinās par 
aizvadīto gadu, uz kurieni un no 
kurienes vedīs nesaraujamas saites. 
Liela loma būs ģimenes dzīvei un 
spējai to savienot ar jauniem 
izaicinājumiem un dzīves situācijām. 
Ļoti būtiska ir saikne ar senčiem. 
Skaidrs, ka pārmaiņas būs un ne visas 
sākotnēji pieņemamas. Daudzas 
Jaunavas gribēs pamainīt savu 
darbības profilu, apgūt jaunu arodu 
vai sēsties universitātes solā. Īpaši 
aktivitātes uzplaiksnījumi gada 

pirmajā pusē līdz rudenim. 
Darbs. Visu laiku jāseko līdzi finanšu 
plūsmai, lai nerastos pārsteigumi. 
Līst kredītos un aizņēmumos var tikai 
Jaunavas, kuras tūkstoškārt visu 
apsvērušas. Pat sīki tēriņi, kas kopā 
sastāda lielu summu, ir kā grēkā 
krišana, par ko nāksies bargi 
atpirkties. Viss ir labs, kas dod 
stabilitāti.
Attiecības. Liela atkarība no partnera 
līdzekļiem, mantas. Liela vēlme 
izmainīt savu personīgo dzīvi var būt 
kā dzinulis raudzīties pēc cita 
partnera. Pilnvērtīga seksuālā dzīve 
vai arī pilnīga askēze. Attiecību dzīvē 
būs daudz ziepju operas, kur pašu 
Jaunavu neizlēmība ir kā ziepju 
trauks. 

SVARI
Daudziem Svariem sagaidāms 
dinamisku un pozitīvu pārmaiņu gads. 
Virzīšanās uz priekšu būs atkarīga arī 
no spējas uzrunāt draugus, sabiedrī-
bu, kā arī no ievāktās informācijas un 
zināšanām. Pateicoties jauniegūtiem 
sakariem, izrādītajai iniciatīvai un 
jaunu metožu apgūšanai, Svari varēs 
pozitīvi izmainīt savu dzīvi, biznesu 
un karjeru. Beidzot sajutīsies 
novērtēti un atzīti, kā paraugs, kas 
spēj pretoties apkārt valdošajam 
haosam. Darba būs vairāk, bet tam 
jāmijas ar atpūtu un izklaidēm. 
Darbs. Gada pirmā trešdaļa paies kā 
šūpolēs. Domu skraidīšanai biznesam 
un darbam nevajadzētu vilkties 
nopakaļus astē. Labāk darbību 
iekonservēt, apdarot tikai pašu 
svarīgāko. 
Attiecības. Svarīgākie jautājumi 
risināsies ap pašu Svaru mēģināju-
miem nopozicionēties jaunajos 
apstākļos. Dzīvesdraugs var būt vai 
nu lielisks palīgs, vai pamatīgs 
traucēklis, bet vislabāk jau nemaisī-
ties pa kājām. Iesīkstējušus konflik-
tus labāk nerisināt, jo pozīcija būs uz 
konfliktiem vērsta. Gada otrajā pusē, 
kad Svari būs daudz vieglāki un 
elastīgāki, tad arī attiecībām 
atradīsies laiks un vieta.  

SKORPIONS
Pienācis atpūtas gads, kad lielāka 
uzmanība veltāma tuviniekiem, sievai, 
vīram. Šogad Skorpioniem vajadzēs 
būt daudz uzmanīgākiem, pacietīgā-
kiem, tolerantākiem attiecībās ar 
apkārtējiem, jo īpaši gada otrajā 
pusē. Garastāvokļa maiņas un 
enerģijas trūkums neļaus Skorpio-
niem objektīvi novērtēt situāciju, 
tāpēc labāk neriskēt un nepieņemt 
kardinālus lēmumus. Vasarā būs 
daudz jāstrādā, nebaidies uzņemties 
atbildību. 
Darbs. Pārmaiņas administratīvos, 
profesionālos jautājumos. Var 
piedāvāt augstāku posteni. Izaugsmei 
šķērslis var būt vienīgi pats Skorpi-
ons. Skorpionu galvenais uzdevums 

– daudz uzmanības veltīt materiālo 
labumu pareizam pielietojumam. 
Gada pirmajā pusē ir svarīgi neaiz-
steigties priekšā notikumiem.
Attiecības. Dzīve no Skorpioniem 
sagaida plašu redzējumu, pāri 
ģimenes robežām. Laulību, bērnu 
dzimšanas gads. Izdevīga statusa 
maiņa. 

STRĒLNIEKS
Skaistuma vārdā Strēlnieki būs 
gatavi darīt teju neiespējamas lietas. 
Gads gan vēlēsies no Strēlniekiem 
izspiest pēdējo lāsīti – dāvājot darbu 
pēc darba un maz atelpas. Notikumi 
attīstīsies visai dinamiski, un 
Strēlnieki jutīsies nonākuši uzmanī-
bas centrā. Ja daudz tiek dots – 
daudz prasa arī nest! Strēlnieki 
izmēģinās dažādas diētas un 
sasniegs vēlamo rezultātu, kombinē-
jot patīkamas darbības ar netīka-
miem ierobežojumiem. Tuvinieku 
problēmas prasīs no Strēlniekiem 
daudz vairāk laika un spēka. Beidzot 
var nopietnāk attīstīt kādu savu 
piemirstu talantu vai pat padarīt par 
peļņas avotu.
Darbs. Labas komunikācijas spējas 
un dabisks šarms, kas ļaus aizrunāt 
daudzus. Laba alga pēc padarītā 
darba. Vadības novērtējums, goda 
raksti. Jo plašākos ūdeņos – jo labāk.
Attiecības. Radniecīgo saišu vīšana 
būs viens no gada centrālajiem 
notikumiem. Daudzi Strēlnieki kļūs 
par vecvecākiem. Kāds tiks svētīts, 
kāds kristīts, kāds laulībās vests. 
Tomēr darbs stāvēs pāri visam. 

MEŽĀZIS
Gads būs kardinālu pārmaiņu, 
atbildības un statusa paaugstināša-
nas, iekarojumu gads. Vajadzēs 
klonēties, lai visu paspētu. Galvenie 
akcenti uz sabiedrisko un profesionā-
lo darbību. Daudzi sasniegs ilgāka 
laika cikla augstāko virsotni. Daudzi 
mainīs amatu, dibinās jaunu uzņēmu-
mu un pat iestūrēs laulības ostā. 
Jākoncentrējas uz pašu svarīgāko, lai 
viss gads neizšķīstu sīkumos. 
Saturna iespaidā lielāka vērība 
piešķirama vientulībai, atpūtai un 
savai garīgajai higiēnai. 
Darbs. Gada pirmajā pusē jāstrādā 
rāmā mierā un īpaši galvu ārpus 
ierakumiem nevajag celt. Gada otrā 
puse spilgta un panākumiem bagāta. 
Daudzi Mežāži mainīs nodarbošanās 
sfēru vai rakursu. Ik pa laikam 
atgriezīsies pie tā, kas jau bijis un 
aprasts. 
Attiecības. Romantizēta dīkdienība. 
Viss, kas saistās ar bērniem, līdz pat 
gada otrai pusei saistāms ar 
atbildību, pienākumiem, ierobežoju-
miem. Prieka sajūta jāmeklē ar uguni. 
Nodošanās plikai mīlas dzīvei 
gandarījumu nedos. Situācija mainās 
pēc oktobra, kad Mežāži stiprāk 
izjutīs tuvības saites ar konkrētu 

personu. Rūpju un raižu laiks 
noslēdzies. Prieka ceļš paveras 
tuvākai un tālākai nākotnei. 

ŪDENSVĪRS
Ūdensvīru dzīve iegrozīsies pašattīs-
tības ceļā, kur lielu lomu spēlēs 
apziņas paplašināšana un jaunu sfēru 
apguve. Bieži vajadzēs atrasties 
uzmanības centrā. Labvēlīgs laiks 
sākt biznesu, jaunu karjeru. Svešumā 
esošie var iesakņoties ilggadējā 
mītnes vietā. Došanās uz ārzemēm 
kopā ar ģimeni. Dvēseliski pārdzīvoju-
mi, saistīti ar tuvu cilvēku. Būtu 
vērtīgi pacilāt ciltskoku un pamācī-
ties no priekšteču kļūdām. Var 
izdoties iestāties tajā augstskolā, 
kurā patiešām kārojas. Ūdensvīri 
izvērtēs draudzības nozīmi. 
Darbs. Ūdensvīriem patiks amats, 
kurā ir skaidri definēti mērķi. 
Lielākais izaicinājums būs izvēlēties, 
kuru no izaicinājumiem ieviest dzīvē, 
bet kuru atstāt kā otršķirīgu. 
Parādniekiem var izdoties nokārtot 
parādsaistības.
Attiecības. Auglības laiks. Daudzu 
jautājumu stabilizēšanās, lai arī līdz 
lielai laimei pietrūks. Ilggadējās 
laulības dzīvē iesaistītie var sajust arī 
diskomfortu un personīgās brīvības 
šaurās robežas, kas var novest pie 
romantizētiem sānsoļiem vai arī 
spilgtiem mēģinājumiem iedot otro 
elpu laulības dzīvei. Bērna atnākšana. 
Kontakts ar partnera bērniem.

ZIVIS
Daudzas Zivis šogad sagaidīs jaunas 
partnerattiecības. Uzradīsies cilvēki, 
uz kuru pleca varēs atbalstīties, kas 
pēc darba gadiem šķitīs īsts 
atvieglojums. Pateicoties profesionā-
lismam un aktivitātei, jau pavasarī var 
iegūt plašākas publikas mīlestību. 
Labvēlīgs gads, lai atrisinātu 
tiesiskus strīdus, pārdomāti pārietu 
uz citu darbu. Palielināsies arī 
pienākumu nasta pret tuviniekiem, 
bet no labestības nevajadzētu 
vairīties. Zivis vairāk apmeklēs 
mākslas pasauli un izbaudīs skaistu-
mu, ko sniedz vienkārša atpūta. 
Darbs. Saimnieciski ražens gads, ko 
vajag izmantot, izmantojot jaunās 
iespējas. Viens no tiem gadiem, kad 
tiks slavēta Zivju uzdrīkstēšanās. 
Izdosies īstenot pat visriskantākos 
plānus un ieceres. Zivju attapība ļaus 
konkurēt pat tur, kur citiem tas nav 
pa spēkam. 
Attiecības. Priekšplānā iznāks 
attiecību saimnieciskā puse, kas 
kuram pieder, kas par ko ir atbildīgs. 
Svarīgākas kļūs attiecības ar 
radiniekiem. Vismuļķīgāk no grūtībām 
būtu mukt uz citu gultu. Tieši gada 
otrā puse paver iespējas dažādām 
blēņām, duālismam un «shēmām». 

Sadarbībā ar Superhoroskopi.lv

Uzmundrinošie horoskopi 2016. gadam

MARTA UN SEPTEMBRA aptumsumu laikā jābūt 
piesardzīgiem. Pilns Saules aptumsums gaidāms  
9. martā, pusēnas Mēness aptumsums – 23. martā. 
Gredzenveida Saules aptumsums būs 1. septembrī, 
sakrītot ar Zinību dienu. Vienīgais reāli redzamais 
būs pusēnas Mēness aptumsums 16. septembrī.
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