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2016. gada norises prognozē sertificēts astrologs, numerologs Kristaps Baņķis

2016. GADS eSh} eg__}
hW[Va e]S[f^[ ¸+¹ $"#( /
$"#( / + fSe [d VWh f}
Vl h`[W]SÀBdf[ëSÀYSVeSd 
b^S`fS ESfgd`e ]Se `aeS]S
fa`[ SfdaVSe VWh fS\} LaV[S
]Sl _ÀEfd^`[W]} 3gefdg
_g fSgfSe gle]SfS ]S YSVe
Te ^STh^ Ye \S UW`f e[We [l
_S`faf YSVS hS^V`[W]S À
GYg` Y}Bdf[ëSÀeb]g 
>S[ SbdS]ef fg YSVS `ad[
eWe [l_S`fa\g g`[]}^g YSVS
bdaY`a®g hW[Vg À + Bdf[ëg
YSVe  Bdaf[ YSVg e[_Ta^[l
gldW[l VWh[[ Bdf[ë[ ]gdg
VSTSg`dS]efgda\g_eb[We}
f[`}fe Sd `g_Wda^a[\Se g`
Sefda^a[\SeS]fgS^[f}f_ 

1. Ugunīgais diktators
Pērtiķis
GYg`eef[Z[\Sg`?SdeS]^}f
Tf`W YSVS_ b[WVae ^[W^}]g
V[`S_[]g  >S[ `W[l]d[efg `a
eWY^[W_ hS\SVle b}d]}dfaf
eShgV[W`Se]}df Tgg`b[W^[W
fafSgfad[f}dSe_WfaVWeë[W
fS_Se VW_a]d}f[\Se S[leWY} 
Fa VSd e Sd  hS^efe g` [Wef}
VWe b[WW_af Sdh[W` hS[d}]
`ad_Sf hg ]Se eS_Sl[`S
bWdea`Se Td h Tg V[]f `a
fW[]g_ge gl_\VSdT TS[
g`bSdWVlef[`Yd}]g]a`fda^[ 
HS^YeeSh[^]e[We 
2. Juceklīgais Pērtiķis
@WbdaY`al\S_eYSVe]SVdW
f[ ]Se `af[]e bU b^}`S  >[W^}
]S\S[ VS³S[ U[^h]g YSVe ë[f e
TS[e[ \gUW]^ Ye b[We}f[`}fe Sd
W_aU[\}_  6SgVl[ glVae eWh
\Sgf}\g_ge bSd Vl hWe \Yg
\gf e[We]}bSlgVg[f}bUU[^
h][ _W]^e [Web\Se ]} f[]f
YS^} Sd [W]\a `W_[Wdg  B[W
SgYe TSl` USe ^a_S  ;lfW[]fS
V[hVST TS \a ESfgd`e SfT[^V
bSdeSbd}f YgVl h[V[eU[b^ `g
b[W`}]g_g[lb[^V[fa_dBd
f[ë[e [d Td ®[W_ `WbdaY`al
\S_e Vl hWe TSgV f}\e  BdSY
_Sf[ë[W_g`dSU[a`}^[`ae]S
af[W_ bdS]f[ë[W_ YSVS YS^
hW`S[e glVWhg_e Te e`[WY
f[We bU [dSU[a`}^}_ ^[Wf}_ À
e]S[efg_Sg`]g^fdSeb[W_
dS_ EShg]}df_}]e^[`[WU[e]ge
U[^h]ge Sbef}]³[ _gV[`}e d
bf[WebSdVl hWebdS]f[e]abg
e[ >S[_Sl[`}fgefdWeg`Wb[W
U[WS_e ³Sgf ^[Wf}_ `af[]f f}
V} }fdg_} ]}V} f}e `af[W] 
Eb\S Tf W^Sef YS_ bSf[W}_
`aVWde  FSe Sff[WUSe YS` gl
Sff[WU T}_YS`T[l`Weg 
3. Izglītotais skeptiķis
Pērtiķis
=}bS`}]fZSd_a`[\g1;lY^ fa

9. Sakārtotājs Pērtiķis
9SVSb[d_S\}bge`WhSd`a
]Shffa]aYSVSafdS\}bge
`WhSdfg [lVSd f VSgVl eW]
_ Y}]  B[d_S\} YSVS bge [d
YS` V[®~[][ YS` Sbfg_eg_[
YS` T[l`WeS fg]YS[fSe bW
d[aVe 6SgVlSeb^S`fSehd
efSe gl eS]}dfaS`g b}d]}d
faS`g  =gd b}d]}dfaS`S
fgd abf[_[lS`S  F}bU fae
]Se _}] bSd}V f eShg ^[WfVW
d Tg_}U e[WebSb[^V[`}el[
`}S`Se`aVSdTS`WSf^S[V e 
0 PRAGMATIĶIEM un racionāli noskaņotiem praktiķiem gada galvenais uzdevums būs sniegties pēc iracionālām lietām
B}d\[W_ÀTS`}`eda]}eTWf
– skaistuma un kultūras, piemēram. Savukārt mākslinieciskus cilvēkus apstākļi mudinās rūpēties par dzīves praktisko pusi.
YSVS[Web\SÀBdf[ë[À]a]} 
FOTO – SCA N PI X
Ú[e [d `ae^VlaS[e U[]^S
YSVef}bUTe\}bdafSfe[\}f
bgeW [d ^STe ^S[]e  B[W_dafe ]SVaS`}\}Tfbd[W]S_bSd }fd[lSgVe[bS_SfglW_]} YdSgVge`abW^Sh}_ <}Sf_Wf
\}_  9df[ Te f[W_ ]Se `W h[ee `WhS\SVl YS[e  <S fa `W
YSVe ^S[ hS[d}] ^S[]S hW^f fg bSgVaS`g
hWeW^ YS_ S`Se dW® _S_
B[W_dafe YSVe ^S[ hW[]fg ebe fgdf ^ Vl[ b}d_S[}_  VSd e[bSfeVl hWb[Web[WV e 
g` Îl[e]S\[W_ h[`Yd[`}\g Vl[_fSe ]a]S [lbf[ ^S[ hd 4eb}d_S[Se`aVa]³gba^[
_[W_ [lh^af[We f}Vge ]Se efae b[W h[e[W_ [_W`We ^a f[]} f}bU S]fgS^[le[We VS Biznesa astroprognoze
eSY}V}bd[W]g <}e}]SfTd ha UW]³[W_ g` [WeS[ef fg h[ge ®}V[eZ_af}\[ Bal[f hS[e]S 2016
f[We`a]S[f Y[W_[WdSVg_[W_ S\}bSe}]g_} <S[deS]d}\g U[^h][W_ [d \}]³ef [lVa_Se 5 ## VWUW_Td[eÀ* XWTdg}d[e
g` S[lef}f fae Sd ]Sgf ]a hW e[We XafaYd}Î\g ]SgVlW ]Se TSY}f}][W_  @WYaV Y[W f[]e À b}dW\Se ^S[]e `a $"#'  gl
eW^ Y}]g
\}eS^[W] S^Tg_} [e [d efS[e eaV f[ hS[d}] g` f[]e Sf_Se $"#( YSVg ESYSfSha\SeYSVS
YSVefaVSd f ÚaYSV[dehSd Y[ ]af[  ¸=Sg`S efSTe¹ À [WdSefS \Sg`S\}_ f_}_ `ae^Vl
5. Skandālists Pērtiķis
Sd  Tf ^STS_ ]S[_[S_ g` hS^efe [Wef}®g YaVS ba^[f[]S  S[lhSV f} YSVS \Sgf}\g_ge 
$"#( YSVS_dS]efgd YSS]f hS eSVdSgVlf[WeSdSb]}df\[W_ Ú[e YSVe [d f[We^[Wfg e[ef_g ÚaYSVb}dW\SebWd[aVe[d[^Ye
W_aU[a`}^} VSdT TS VS®}V[ U[^h][W_  @Wb[WU[WS_e eS fd[g_XS ^S[]e S]f[h[le[We Sd  faeV[®~[]S^S[]SÀ`a' ^ Vl
eST[WVd[e][W `af[]g_[ b[]Wf[ h}Sb]S[_SfdSefU[^h]geSd hSdSe [`ef[fU[\Se ba^[U[\S $' \S`h}d[_ÀV³ 
f[We ÙbS[ \}bSb[^V[`S fWZ`[e T³SgS`S]^[WYS`Sg`fS_^  ^ Vl Y}_ [`fWdWe_ \a [W 3[leSdVl TSe_[`[efd[\Sg`U[
]}e[W_SSe Bdf[ë[e_ ^Zg Vl YSeS]f[h[f}fWef}bU`af[ ³SgV[e`}]af`bS^ Vle
fSe[`ef[fU[\Se]SeSfT[^VbSd 5 @a #"  XWTdg}dS ^ Vl $' 
_adgg`fSe`al _]S^ Vl ]g_[hW[Vae[Wef}^S[TfgbSd
F[W U[^h][ ]gd[W_ \Sg [d ]}df Tg Bdf[ë[_[dVSgVlhW _SdfS_bShW[US_[YSVSb[d
ehSde \}_W]^ Td h} ef[^} ^[W ]a dg`}f  =SfdS [`V[h[Vg}^S _ ^Se Sff[WU TSe aYSV \gf e eW^} eSbd}fS g` SbTd `a\S _S\S[ bgeW[ h[eehSd Y}][W
fSe\}d[e[`Sh[WY^[ <Sg`S[eVa VSd S`S[d]}h[bdWffa[l hS[d}] ZSd_a`[\Se eSW_af _Se [l_S` TSe U[^h]g b[W VSdT[ <}W_hd}]S^S[]e[d
e[Weda]}ef[W_]SeTeSfhd fgdSe U[] h[ S\} \]^  [Wb[ hS[d}] gl_S` TSe `a eShS _g³ëaS`} f}bU h[e[ `WSb [WdaTW®afe efSdbSbfg_eg_S
f[g`h^e[WefabSW_f 6Sg `Se FSe[dBdf[ëSVST}ÀbSd bSdf`WdS Fa_d VS®[ `Webe l[`}f[  eSUW`f e[We YaV]}d T} bWd[aVSÀ`a+ ^ Vl$% _Sd
Vl[ ]³e bSd W]ebWdf[W_ eSh} h[W`g TS`}`g eSUW^f hWeW^g `WbSfW[]f ]Sgf ]a f}Vg ]a g`U[fgSb_g³ëaS`} 
fS_ÀV³
\a_}fa_dh[W`^S[]gebS^[W fdSU[  E}]af `a eWbfW_TdS h^}]bS[`a®^aeg`]SehSd
^[`}e[We ]d[f[e]S Sff[W]e_W \WT]gdS[ [l[WS`S[ eST[WVd T} [ldS[e fhS[d}]geefd Vge <}gl 8. Apķērīgais Pērtiķis
5 9SVeSefda^a[e][VS^}eV[
bdWff[W_]gdg[VW\Se`Sh^ Vl Te ^[W^}]S `al _W g` [WfW] _S`}e ^S[ `W`aVSd fg `W^S 6Wh lW, [l_S`fa Sf\Sgf Tg h}e VS³}e bS]}dfa\af[We SgY
YS^S_b}dVa_}fSehS[`W[lfgd _WglVl h[ > VleWbfW_Td[_ Ta\S_g ³Sg`g_g eSh}_ Sf ^S[ efW`afg eShge _dëge ^ YS\S_ <gb[fWdS_, ^ Vl g`
b}dTSgV \g_ge bdS]e  ES \}b[Wefd}V} b[W eShS YaV]}d  f[WU T}_  Fa_d VdSgVl TS 5[^h][W_ ]gd[ _W]^ \Sg`g bU+ eWbfW_TdS
T[WVd TSe `ae]Sa\g_e Te Y}eST[WVd[e]}[l`}U[W`SdW] g` eShefSdb\} eSbdSf`W Sf ]Sd\WdSeh[dl[W`ghS[f[]S[\Sg
> Vl+ eWbfW_Td[_T[l`W
e]Wbf[e]eSdf[W]e_[S`S^[lf ^}_Se\Sg`}ef[^SbS_SfS 
f[WU T}ehSdSgYfg`fSeeSY} `g VSdTg aYSV Te VSgVl e}g`]Sd\Wd}hW[]e_ Ye^S[]e
[lVWh Tg  6SgVlge YS[VS bdaYdS__f}\[W_ e[ef_g
bf f ë[daf  DSV e[We h^_W
V}e efgbd[W]g
h[eg eS]}dfaf g` eS^[]f bS 6. Ģimeniskais Pērtiķis
5[^h][]gd[fW`Vf[gl_a e_SYSVSdTSbWd[aVeTWf[^Y S`S^ f[ë[W_ SV_[`[efdSfa
b^Sg]f[[W_  H[WY^Se Vl hWe 9SVSeSe`[WYg_[W_bS^ Vle `aY}_[\g S\} YSV} bdWU fWd_[} W_aU[a`}^S[e g` Î d[W_ adYS`[lSfad[W_ ]} Sd 
b[W]d[f\[ eSefSbe[We Sd Ydf  TS`S]ab}SddSV[`[W][W_ e[We ]} fdS][F[W ]Se [d ba^[ `S`e[}^S[e YS`VSd \g_e Te h[e}_ f}_ `alSd_ ]gd \}
T}_`a]}dfafW]e}_W`gehS[ _ ³[W_ U[^h][W_ \a U[]^S Y}_[]³eh^[l_S` Y}][YS ab³ghdfe 4fg[WfW[US_e b[Whd gl_S` TS VWfS³}_
`ae^Yg_e bdSeS Va_}f Sd  VS afdS\} bge  5[^h][ ]³e eShg VSdTaS`ae eaU[}^S\ae g` e ]g_[W_  Eb\ Ye _WV[
eSW_fSf³Sg\Se 
bSddSVg]ab Tgg`Sff[WU Tg Sfhdf}][ Sff[WU T}_  DS`V[ f ]^ae [Wh[dl f bdaXWe[a`}^}]} U `SeeW]fade 6l hWf[]eSbd 
4. Ekopērtiķis
]}dfaS`g 4e`Wb[WU[WS_e gbWd[aVe[dYSVSb[d_}bg Yg^f` b[W_dS_ [Wh[Wfaf ]afSSd[W]}df}_[Wd U_g`
4e `Wb[WU[WS_S W`Wd[\S Sff ef f [WU[Wf Tg bdWf h[e[W_ eW TWf [Wefdf ^Sg^ TSe aef} hS[d}] [`Xad_}U[\Se bSd eS _WZ}`[e_[W_
^S[ eSfhWdfg h[eSe \Sg`}e [W U[^h][W_ <}_}U}eVaf`W]a h^S_eYSVSafdS\}bge
@a+ eWbfW_TdShW[]e_ Ye
e`[WYg_[W_ g` _Sl}] Td h
eb\Se ]Se eSYS[VS GYg`e `WbdSeaf bdWf  g` f[Uf ]S
^S[]eSVha]}f[W_f[We`W[W_
V[W`gXafaYd}Î\g 
Bdf[ëSYSV}g`fSe`al _ SfVaVaf bSfe fg]} `WbS^[]e  7. Viltīgais Pērtiķis
9SVS h[V\S[e d}V \g_e [d ]}Sd `alSd_]gd\}b[Whd
]S `}]e[We dbf[We bSd eShg 6STS `W_ ^ fg]g_g f}bU 9SVe Te h[^f Tg b[We}f[`}fe  dW_VW`g_eSdefdSg\[W_bS gl_S` TS e]S[efg_S_  EhS
hWeW^ Tg  <S [d Va_Se bSd SfS^Ya\g_egldSV e[We`abS F[]^ Vlë[f e]SWe[efST[^}e[ U^g_[W_ g` f[]bSf efdSg d YSe ]³e ^[WfSe ]Se U[^h
b^Sef[e]aë[dgd[\gYSVSafd} h[eS_ U[fSe bgeWe  <}SfUWdSe fg}U[\} \S `WTe[ Sbëd Ye \[W_]d[fg_[W_ Úa[l^U[W`g ][W_ ^[W] \gef[We df[ e]S[e

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

Uzmundrinošie horoskopi 2016. gadam

Kas gaidāms 9 Pērtiķu gadā
^S[]}U[^h][hS[`g[WYehS[
lSgVeVSgVl`SgVSe F}bU
³af[gl_S` Y[\}eW]a^ Vl[eS
hS[ `SgVSe b^e_S[  HS[d}]
\}b^}`a ]gd [WYg^V f g` ]gd
fdf  HS[dg_S_ U[^h]g Î
`S`e[}^[[e`afW[]f[`WTe[l
SgYe_WeYSVe 9SVSb[d_S\}
bge hS\SVlfg bS[ b[WVa
_}f b[W Î`S`e_ \a U[^h
][W_hSdTffW`VW`UWW_f
]dWV fgehS[^[W][[lëdVf^ 
VlW]³ge ef[ `WeSbdafaf hS[
fSe [d hS\SVl Ye  ;lW\S [d hd 
Yg_e dgf `Se S[lef}S`S Sd
dSVag_g @WVd ]ef`ahdff
eWh[bSdlW_g

TREŠDIENA , 30. DECEMBRIS, 2015
LĪDZ PAT 8. FEBRUĀRIM ir pārejas laiks uz 2016.
gadu. Austrumu jaunais – Uguns Pērtiķa – gads
sāksies 2016. gada 8. februārī plkst. 16.39. Astroloģiskais gads sāksies 20. martā plkst. 6.31. Savukārt
katra individuālais gads sākas dzimšanas dienā.
Astrologi.lv uzsver – tā veiksmei ir jāsvin 12 dienu.

fS_ g` _ ^fS_  6SdT TSe
]Se eS[ef fSe Sd bSdf`Wd Tg
eST[WVd Tg bWdea` Ya g` h[
VWe [le]S[ef[`}S`g [lbd[W
U}_ g` b[Wh[^U Yg fSgef}_}
bSg_S[WYg^V S`g 
5 4[l`WeS fg]YS[fS g` Th
`[WU TS[ `W^STh^ Ye bWd[aVe
[d `a $*  Sbd ³S ^ Vl $$  _S[
\S_ Sbh[W`a\af fd e b^S`fg
bdaT^W_}f[e]aebWd[aVge
5 6[®~[]e g` efSdbSbfg_eg
_SbWd[aVeÀ`a%" SgYgefS
^ Vl$$ eWbfW_Td[_ ESdW® 
fg ]Sd_[e]g glVWhg_g d[e[
`}S`Se bSdf`Wd TSe eW`g
bdaT^_gg`fWZ`[e]geSdW®
 \g_g^S[]e
5 Ba^[f[]} S]f[h[le[We ]SdW[
h Y}e [lbSge_We b[]Wf[ eS
T[WVd[e]} Va_S S]f[h[le[We
}d^[Wfg\Sgf}\g_aehSdbSd}
V f[WeebU Y[ba^[f[ë[bSdf[\Se
V[T[`}S`S TSl` USe ^a_Se
b[WSgYg_e eST[WVd[e]a ad
YS`[l}U[\g g` SdaVT[WVd Tg
[WeS[ef S`}e 
5 4[l`We}[lfW[]f[[lbSgV e[We
_f}S`}e efSdb [VW}^[e_g
g` dSU[a`}^[e_g `W_}]af
fae Sbh[W`af `WdW`fST^[ T[l
`We[\}e^Vl ;`ah}U[\gl[`}f
`We [`fWYdS`S T[l`We} dW
h l[\g ]a`fda^We b[WSgYS`S
`We]S[VdS `aVa]³g ba^[f[]S 
H[e^[W^}]}e bd[W]daU TSe À
e ]T[l`WeS_ 
5 6[®~[]SbWd[aV[,' À$' \S`
h}d[e- $*  Sbd ^[eÀ$$  _S[\e-
%"  SgYgefeÀ$$  eWbfW_Td[e-
#+  VWUW_Td[eÀ*  \S`h}d[e
$"#)  Y   B}dbdSfg_[ TSg
_Se `WTS`Se ]a_g`[]}
U[\g g` T[l`WeS eSdW® \g_[ 
BdaT^W_}f[e]e ^S[]e ^ Yg
_[W_`adg`}_VSdTS_S[
S[g`fWZ`[]Seb[d]g_[W_ 
5 EhSd Ye YSVe bWVSYaY[W_
g` [lY^ f TSe VSdT[`[W][W_
eaU[}^S\[W_ VSdT[`[W][W_
]g^fdSeVSdT[`[W][W_[WdV
[W_ _}U f}\[W_ _Wf}^Sb
efd}Vefd}V}\aS\[W_S[leSd
Vl TSe eW]fadS_ ]a_g`}^S
\S_ SbeS[_`[W]aS`Se eW]
fadS_ `W]gefS_} bSg_S
eXd}[WeS[ef fS\[W_W`Wdf[
]Se g` W]a^a[\Se eW]fadS_
S`S^ f[ë[W_ bdaYdS__f}
\[W_Yd}_SfhW®[W_^STVSd 
TS[\d`[W][W_lhW\`[W][W_ 
5 3feWh[ëge _WV[\ge YS[VS
glb^Sg]g_e TWf bS ]}VS_
afdSYS^\ TSÀe^YS`S 
5 9SVS f_Se, ^Sg]eS[_`[W
U TS W]a^a[e][W Sbef}]³[ [l
Y^ f TS efSdbfSgf[e][W eS]Sd[
\Sg`}e fWZ`a^a[\Se  ES_d}
hW[]e_ Y[g`efST[^[VSdTae[We
gl_g_[ ^a[ef[]Se ]a_g
`[]}U[\g Th`[WU TSe fdS`e
badfSg`eS]Sdg`alSd 5

Pārmaiņu gads, kas vienubrīd dāvās
riekšavām laimes, citā – atņems
vajadzīgo, neprasot atļauju. Svarīgi ir
pareizi veidot attiecības ar partneriem 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 pavērsieni. 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, biznesam 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 notikumu, 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 neizbēgamas, jo būs uzkrājusies kritiskā masa,
turklāt paši Dvīņi jutīs sevī mostamies 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 piedalīties 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 pilni 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 pirkumiem. 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, sabiedrību, 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 mēģinājumiem nopozicionēties jaunajos
apstākļos. Dzīvesdraugs var būt vai
nu lielisks palīgs, vai pamatīgs
traucēklis, bet vislabāk jau nemaisīties pa kājām. Iesīkstējušus konfliktus 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, pacietīgākiem, tolerantākiem attiecībās ar
apkārtējiem, jo īpaši gada otrajā
pusē. Garastāvokļa maiņas un
enerģijas trūkums neļaus Skorpioniem 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 Skorpions. Skorpionu galvenais uzdevums

– daudz uzmanības veltīt materiālo
labumu pareizam pielietojumam.
Gada pirmajā pusē ir svarīgi neaizsteigties 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 uzmanības centrā. Ja daudz tiek dots –
daudz prasa arī nest! Strēlnieki
izmēģinās dažādas diētas un
sasniegs vēlamo rezultātu, kombinējot patīkamas darbības ar netīkamiem 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 paaugstināšanas, iekarojumu gads. Vajadzēs
klonēties, lai visu paspētu. Galvenie
akcenti uz sabiedrisko un profesionālo darbību. Daudzi sasniegs ilgāka
laika cikla augstāko virsotni. Daudzi
mainīs amatu, dibinās jaunu uzņēmumu 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, ierobežojumiem. 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 pašattīstības 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 pārdzīvojumi, saistīti ar tuvu cilvēku. Būtu
vērtīgi pacilāt ciltskoku un pamācīties 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 profesionālismam 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 skaistumu, 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».
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