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Līdz ar Saules ieiešanu Auna zīmē 21. 
martā plkst. 1.21 atzīmējams astronomiskā, 
astroloģiskā gada sākums jeb pavasara saul-
grieži. Sastādot Latvijas horoskopu šim brī-
dim, turpmākajā gada ritumā zvaigznes rāda 
tautas neapmierinātību ar valsts pārvaldi, 
daudz samocītu stāvokļu un aktīvu diskusiju 
privātajā un publiskajā telpā. Skaidrs, ka 
rudens pusē "piegriezumus" piedzīvosim vēl... 
Uzmanīgu dara transporta sfēra un valsti 
pēkšņi pāršalcošas sēru ziņas – varam zaudēt 
kādu lielu tautas dižgaru. Tādas piesardzīgas 
un ne visai tīkamas notis gada griezumā. 

Aprīlis kopumā ir sarežģīts mēnesis. 27. 
martā Venera Zivju zīmē (līdz 21. aprīlim) 
ļaužu vēlmes šķīdinās romantikā, novēršot 
no naudas (ne)aprites. Savukārt kareivīgā 
Marsa nonākšana mājās un cikla sākumā 
– Auna zīmē (2. aprīlis – 11. maijs) – būtu 
"skurstenī ieskrāpējams" notikums, ja vien 
kopējais planētu fons nerādītu drūmu vaigu. 

Notikumiem pārbagāto marta nogali un 
aprīli noteikti iespaidos 30. martā aizsāktais 
Merkura retrogrādais (no Zemes raugoties 
– atpakaļejošais) stāvoklis. Jāatzīst, ka jau tā 
biznesa virzību bremzējošo laiku līdz pat 23. 
aprīlim Merkurs paputinās vēl vairāk. Tas 
nozīmē, ka jauni plāni, līgumi, uzņēmumu 
dibināšana pārliekama uz vēlāku laiku – vis-
labāk nedaudz pirms un pēc Jāņiem. Tomēr 
visus notikumus pilnībā izkonkurē augstākās 
mīlestības, māņu un iedvesmas planētas Nep-
tūna ieiešana Zivju zīmē. Tas notiks 4. aprīlī. 
Lai arī samērā drīz atpakaļejošā gaitā tā atkal 
uz gadu atgriezīsies Ūdensvīra zīmē, tas ir 
notikums kaut vai tamdēļ vien, ka pēdējoreiz 
Zivju zīmē atradās pirms 155 gadiem. Nep-
tūns ir paaudžu planēta, kas turpmākos 13 
gadus radīs jūtīgākus, garīgākus, muzikālā-
kus un mākslinieciski apdāvinātākus bērnus.   

AUNS. Svarīgāk par visu 
šķitīs sakārtot finanšu lie-
tas, kas izdosies ar mainī-
gām sekmēm. Doma laba – 

izpildījums apšaubāms. Marta pašās 
beigās dzīve var sagriezties kājām 
gaisā. Aktivitātes pieplūdums būs 
jūtams. Tas cels spārnos. Viens no 
gada nozīmīgākajiem mēnešiem, kas 
iedarbinās starta programmu visam 
gadam. Emociju uzplūdus vēlams 
ievirzīt radošā gultnē. 

VĒRSIS. Šarmantumā un 
izskatīgumā šomēnes reti 
kurš ar Vērsi varēs mēro-
ties. Ambīcijas brīžam 

netiks līdzi darbiem un iespējām. Slin-
kums gan būs gandrīz nepārvarams. 
Pievēršanās dzīves garīgajai pusei. 
Nopūtas būs dziļas un ilgstošas... 
Spēku taupīšanas laiks, kad prātīgāk 
būtu nogaidīt saulaināku laiku. 

DVĪŅI. Lielāku uzmanī-
bu pievērsīs sabiedriskajai 
dzīvei. Būs iemesls naudas 
rūpēm, greizsirdībai un 

jāpārcieš pa kādam zaudējumam. Vaja-
dzēs atbildēt uz daudziem jautājumiem, 
kā arī pašam sakrāsies neskaidrību 
ducis. Labs palīgs būs dators un inter-
nets. Jādomā par pašvērtības celšanu. 
VĒZIS. Apliecinājumu, daudzsolī-
šanas un sasniegumu izvērtējuma 

laiks. Pieaugoša ticība 
saviem spēkiem, pārva-
rot nespēku. Svarīgi ir 
uzdrīkstēties būt pašam 

un mazāk lūkoties pēc atbalsta un 
atsaucības. Daudzi Vēži var pieņemt 
svarīgus lēmumus, iebraukt laulības 
ostā, sagādāt pēcnācējus. Interese 
par politiskajiem notikumiem valstī. 

LAUVA. Apņēmība būs 
liela, vienīgi mazliet 
neveiksies ar labvēlīgas 
vides meklējumiem savām 

iecerēm. Daudz un dažādas idejas, kā 
bagātināt sevi. Autoritārisma uzplū-
dos atskārtīsi, ka mācīsi citiem dzī-
vot. Taisnība jau tev ir, vien dažkārt 
padomā par izteiksmes veidu. Kār-
tosi ar svešzemēm saistītus jautāju-
mus, daži kals izglītības plānus. 

JAUNAVA. Pārmaiņas, 
gaidas, ilgas un pa drus-
ciņai prieka. Finanšu jau-
tājumi, drošības sajūta, 

apdrošināšana – tik daudz sarežģītu 
"opciju", kas "jāinstalē" savā dzīvē. 
Finanšu "vīrusi" un strupceļi. Radīsies 
liela vēlme kaut ko būtisku mainīt. 

SVARI. Nostājoties uz 
savām kājām, var izdoties 
noslēgt ļoti svarīgas vieno-
šanās, atrast kopīgu valo-

du. Pabīdīsies dažas ieilgušā pauzē 
stāvējušas "šaha figūras". Lielāka 
interese no pretējā dzimuma. Sva-
riem vēlams neizdarīt pārsteidzī- 
gus secinājumus. Vajadzīgs pamato-
jums. 

SKORPIONS. Darbīgs 
mēnesis, diezgan daudz 
rutīnas darbu. Jādodas 
tuvāk dabai, lai riekša-

vām vien smeltu sauli. Skorpionam 
lielāka uzmanība pievēršama ēdien-
reizēm, ārsta apmeklējumiem, fizis-
kām aktivitātēm un atslodzes die-
nām. 

STRĒLNIEKS. Daudz 
kontaktu ar bērniem, 
jauniešiem, kā arī priecī-
giem ļaudīm, kuri pēkšņi 

saskumuši... Dažos jautājumos būsi 
neparasti paškritisks un sīkumains, 
dažos – lidināsies kā pa mākoņiem. 
Uzlabosies attiecības ar vecākiem. 
Strēlniekam jāatlicina vairāk laika 
radīšanas, kultūras procesiem, bēr-
niem. 

MEŽĀZIS. Atpūtas mēne-
sis. Daudz mazāk ko palai-
dīsi garām, ja laiku veltīsi 
mājoklim, tuviniekiem 

un netīkamiem, bet paveicamiem 
darbiem. Publiski veļu nemazgāt, 
visus atkritumus aiz sevis jāsavāc 
un namdurvis spodrības mēnesim 
par godu jānotīra. Kas aiziet – tam 
tā jānotiek! 

ŪDENSVĪRS. Dzīve uz 
riteņiem. Rosības, izbrau-
kumu un transportēšanas 
mēnesis. Pavasara gai-

sotnē sāksi domāt par kādu kursu, 
nodarbību apmeklējumu. Ceļotājus 
sagaida šķēršļi. Aktīvi sarakstoties 
ar paziņām, vari saņemt daudz cerī-
gu un iepriecinošu ziņu. Mainīgas 
simpātijas. 

ZIVIS. Šķitīs, ka viss 
sācis iet no rokas, tādēļ 
jo sāpīgāk pārdzīvosi 
dīkstāves. Pēkšņi attap-

sies ar visu atbildības nastu. Fizis-
ki aktīvs darbs vai nodarbes nāktu 
tikai par labu. Jādraudzējas ar 
spodrību un jāpierunā sevi uzņem-
ties jaunus pienākumus un atbil- 
dību. Simpātijas no citu acīm neno-
slēpsi. 

Iespēju horoskopi Saules zīmēm
Atkarībā no tā, kāda ir cilvēka horoskopa zīme jeb kādā zodiaka zīmē 
viņa dzimšanas brīdī ir atradusies Saule, Saules ceļu AUNA zīmē katrs 
izjutīs atšķirīgi. 

Sākas  
Saules 
gads!

No 21. marta plkst. 1.21 līdz 20. aprī-
lim plkst. 13.17 Saule atradīsies AUNA 
zīmē. Šajā laikā dzimušie bērni būs ar 
spēcīgu Auna zīmes akcentu horosko-
pā, paņemot sev līdzi kaut ko no laika 
enerģētikas, kurai savu nokrāsu pie-
šķirs arī citu debesu ķermeņu "pastai-
ga" debesjumā. 

Skaisti mati –  
skaista dzīve!

Austrumu astrologi matu 
griešanai pievērš lielu uzma-
nību, uzskatot, ka matu grie-
šana varot ietekmēt cilvēka 
tālāko likteni. 

7. – veicinās īpašumu 
palielināšanu; kļūsi bagā-
tāks; 10., 22. – matu grie-
zums pagarinās mūžu; iegū-
si lielāku nozīmi apkārtējo 
acīs; 13. – saasinās sajūtas, 
palielinās prāta un gara spē-
jas, var parādīties gaišredzī-

 Iekļauties 
Mēness ciklā 
   aprīlī

1. piektdiena 0.00 – 24.00
2. sestdiena  0.00 – 14.16
4. pirmdiena 13.04 – 24.00
5. otrdiena 0.00 – 2.46
6. trešdiena 2.02 – 24.00
7. ceturtdiena 0.00 – 14.21
9. sestdiena 5.23 – 24.00
10. svētdiena 0.00 – 0.02
11. pirmdiena 15.05 – 24.00
12. otrdiena 0.00 – 6.37
13. trešdiena 22.58 – 24.00
14. ceturtdiena 0.00 – 9.40
15. piektdiena 23.49 – 24.00
16. sestdiena 0.00 – 9.59
18. pirmdiena 5.44 – 9.19
20. trešdiena 7.53 – 9.50
21. ceturtdiena 19.57 – 24.00
22. piektdiena 0.00 – 13.24
24. svētdiena 3.13 - 20.59
26. otrdiena 14.28 – 24.00
27. trešdiena 0.00 – 7.57
28.  ceturtdiena 22.52 – 24.00
29. piektdiena 0.00 – 20.33

z KRISTAPS BAŅĶIS,  
sertificēts astrologs APRĪĻA ENERĢĒTIKA

3. aprīlī plkst. 17.32 Jauns Mēness Auna 
zīmē. Jauna Mēness enerģētika būs sajūtama 

turpmāko mēnesi. 
+ Radīšanas laiks. Jauns skats uz pasaules kārtī-

bu. Entuziasms, spontāna reakcija, vēt-
raina rosība, optimisms un cīņas spars. 
Optimisms, dzīvesprieks. Bezbailība. 
Var viegli – "ar vienu cirtienu" – atbrīvo-
ties no lietas, kas nomāc.

- Lielāka nosliece uz konfliktiem nekā 
citkārt. Nepacietība. Rupjības un asums 
sarunās. 

Kritiskas situācijas. Zaudē mēra sajū-
tu. 

18. aprīlī plkst. 5.44 Pilns Mēness Svaru 
zīmē. Enerģētikas pilnbrieds. Cik harmoniski 
iekļāvies Mēness ciklā, tik labdabīgi pavadīsi 

šo laiku. 
+ Sabiedriskums. Part-

nerattiecību uzplaukums. 
Simpātijas. Skaistumkop-
šanas procedūras. 

- Saasināsies attiecību 
jautājumi. Neizlēmība un 
šaubas. Antipātijas. 

Mēness ikdienā rada fonu 
jebkurai mūsu darbībai. 
Tas ietekmē zemapzi-
ņu, tādēļ pārvalda mūsu 
ieradumus un tīkamās 
nodarbes. Mēness atbild 
par mūsu labsajūtu un 
emocionālo stāvokli, 
sapņu pasauli, intuīciju 
un instinktiem, veselību. 
Mēness fāzēm ir sava 
vibrācija un enerģētika, 
ietekmējot cilvēka dzīvi, 
apzināmies to vai ne. 
Daži aktuāli padomi, kā 
iekļauties Mēness ciklā 
APRĪLĪ.

APRĪĻA sekmīgās dienas: 5., 6., 12., 13., 21., 
26., 28. Uzmanīgās dienas: 2.–4., 9.–11., 
16.–19., 23., 24., 29.

Čika laiks aprīlī

Katru mēnesi īpaši atzīmē-
jams laiks ir Mēness bez kursa, 
kad Mēness it kā atpūšas, un 
no pasaulīgām lietām atpūšas 
arī cilvēki. Rodas iekšēja brīvī-
bas sajūta. Pieaug intuīcija. Lie-
lisks laiks, lai lasītu, pastaigā-
tos, pabeigtu iesāktas lietas un 
sagatavotos jauniem darbiem. 
Vislabāk to pavadīt vientulī-
bā. No visām pārējām lietām 
čiks vien iznāks. Notiek daudz 
avāriju; cilvēki kļūst izklaidīgi, 
vairāk runā nekā dara; lūst 
tehnika; naudas lietas neveicas; 
tiek pieņemti nereāli lēmumi; 
nejēdzīgi pirkumi; kļūdas diag-
nozē; netur dotos solījumus. 
Šajā laikā vajadzētu atturēties 
no svarīgu lēmumu pieņemša-
nas, parakstīt līgumus, laulā-
ties, veikt sarežģītus trikus. Un 
rūpīgāk jāuzmana bērni! 
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ba; 15. – laime un skaists 
izskats; 16. – veiksme dar-
bos, nauda ripos kabatā un 
priekšnieka smaids būs apaļš 
kā Mēness; 24., 30. – prieks 
un daile; 26. – labklājība; 
uzlabosi sejas krāsu.

Labās nagu 
griešanas 
dienas  

1., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 
15., 16., 17., 21., 22., 23., 24., 
28., 29., 30.

Augoša Mēnesī (6. – 15. 
aprīlis) nogriezti nagi ātri 
ataug. Dilstošā Mēnesī (21. – 
30. aprīlis) – lēni.

6

G R I B I  T I C I ,  G R I B I  N E T I C I

IZ SENČU PŪRA. 
Sulu mēnesis

1. – Joku diena. 
"Šajā dienā velns 
nomests no debesīm, 
tāpēc ir jāmānās."

17. – Pūpolsvētdie-
na. Kristus ierašanās 

Jeruzalemē.
21. – Zaļā ceturtdiena. 

Svētā Vakarēdiena iedibinā-
šanas diena.

22. – Lielā Piektdiena. 
Kristus krustā sišanas diena.

23. – Klusā sestdiena. 
23. – Jurģi un Ūsiņa, Zirgu 

diena. Ļaudis pārceļas no vie-
nas darba vai dzīves vietas 
uz citu. Sākas pavasara sējas 
laiks. Iepriekšējā vakarā 
puiši pirmo reizi jāj pieguļā. 
No rīta kauj gaili. Pirmo reizi 
dzen lopus ganos, rumulē 
ganus un pieguļniekus.

24. – Pirmās Lieldienas. 
No rīta jāvelk jauns krekls. 
Jāšūpojas, lai vasarā odi 
nekož un miegs nenāk. Krāso, 
ripina un mainās ar olām.

25. – Otrās Lieldienas.
 
Atslodzes dienas 

2., 3. (gavēnis 
– visu dienu), 4. 
(gavēnis – priekš-
pusdienā), 10., 11. 
(gavēnis – visu dienu), 
14., 16., 17. (gavēnis – pēcpus-
dienā, vakarā), 18. (gavēnis 

– visu dienu), 21., 24. 
(gavēnis – pēcpusdie-
nā, vakarā), 25. (gavē-
nis – priekšpusdienā), 
26., 28., 29.
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