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Gaigalavas Ziņu kalendārs 2015.gadam 

1.   Jaungada diena  

20. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

26. LR Starptautiskās (de jure) atzīšanas diena 

6. Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 

komunistiskā režīma genocīda upuru 

piemiņas diena 

24.  Ziemassvētku vakars 

25., 26.  Ziemassvētki 

31.   Vecgada diena 11.    Lāčplēša diena 

18.    LR proklamēšanas diena 

4.    Skolotāju diena 

1.    Zinību diena 

13.   Tēva diena 

22.   Baltu vienības diena 11.  Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena 

21.  Konstitucionālā likuma “Par LR valstisko statusu” 

pieņemšanas un LR faktiskās neatkarības atjaunošanas diena 

23. Staļinisma un nacisma upuru atceres diena 

4.    Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena 

11.  Jūras svētki 

8.   Starptautiskā sieviešu diena 

25. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena   

29. Pūpolsvētdiena 
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1.   Starptautiskā bērnu aizsardzības diena  

14.  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena  

17. LR okupācijas diena  

22. Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)   

23. Līgo diena 

24. Jāņu diena (vasaras saulgrieži) 
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1.  Darba svētki, LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena 

4. LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena  

8.  Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena 

9. Eiropas diena  

10. Mātes diena 

15. Starptautiskā ģimenes diena   

17. Ugunsdzēsēju un glābēju diena 

24. Vasarsvētki  
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3.  Lielā piektdiena  

5. Pirmās Lieldienas 

6.  Otrās Lieldienas 

16.  Lietuvas Republikas neatkarības diena  

24.  Igaunijas Republikas neatkarības diena  



Zīlēšana pēc korķa 
 

Pievērsiet uzmanību korķim šampānieša pudeles atvēršanas procesā. Atkarībā no tā, kā 
iznāca korķis, seciniet, kāds būs nākamais gads. 

Ja korķis iznāca akurāti, un šampānietis neizlija, tad nākamais gads būs līdzens un 
mierīgs. 

Ja korķis iznāca akurāti, bet šampānietis izlija, vai korķis izšāvās griestos, bet 
šampānietis neizlija, tad nākamais gads būs vienmērīgs un mierīgs, bet pārsteigumi arī 
sagaidāmi. 

Ja korķis izšāvās griestos, un izlija šampānietis, tad nākamais gads būs sarežģīts un 
nemierīgs. 

Neaizmirstiet: cik veiksmīgs būs nākamais gads, ir atkarīgs, 
pirmkārt, jau no jums pašiem, no tā, kā jūs mākam izvirzīt mērķus 
un uzdevumus un iet ceļu, lai tos realizētu, nebaidoties no 
grūtībām. Padariet nākamo gadu tādu, kādu to vēlaties redzēt ! 

Zīlēšana «Skaitļu maģija» 

Šī zīlēšanas prakse piedāvā iespēju ielūkoties 
nākotnē ar skaitļu rindas palīdzību. Sagatavojiet 
nelielas kartītes ar cipariem no 1 līdz 12. Izvēloties 
vienu kartīti uz labu laimi un seciniet, kāds būs 
nākamais gads. 

Kartīte ar ciparu 1. atbildības un iniciatīvu 
darbību gads. Uzvarēs tas, kas nebaidās no 
grūtībām, spēj izturēt triecienus un spītīgi sasniedz 
izvirzītos mērķus. 

Kartīte ar ciparu 2. neparastu izmaiņu gads. 
Gatavojieties jocīgiem un mīklainiem apstākļiem 
jūsu dzīvē. 

Kartīte ar ciparu 3. būtisku pārvērtību gads. Jūs 
varat atrasties notikumu centrā, kuri kardināli mainīs 
jūsu dzīvi. 

Kartīte ar ciparu 4. spēļu pēc jauniem 
noteikumiem, gads. Šajā gadā būsiet spējīgi uz 
negaidītu rīcību. 

Kartīte ar ciparu 5. lielu plānu un sasniegumu 
gads. Ja pirms tam esat sagatavojuši labu pamatu, 

tad daudz sasniegsiet. 

Kartīte ar ciparu 6. jaunu iespēju un zaudējumu 
gads. Daudz ko šajā gadā nāksies izbaudīt pirmo 
reizi. 

Kartīte ar ciparu 7. neparedzamu pagriezienu 
attiecībās ar biznesa un personīgās dzīves 
partneriem gads. Orientēties labāk uz jau esošajām 
pozīcijām, nevis uz jaunu radīšanu. 

Kartīte ar ciparu 8. vētrainu notikumu gads. 
Esošo vērtību pārvērtēšanas gads, un radīsies 
iespēja sākt ko jaunu no baltas lapas. 

Kartīte ar ciparu 9. unikālu pārvērtību gads. 
Pārmaiņām var tikt pakļauta gan profesionālās 
darbības sfēra, gan personīgā dzīve. 

Kartīte ar ciparu 10. plānu realizācijas gads. Ir 
pienācis laiks realizēt ieplānoto. 

Kartīte ar ciparu 11. izejas no bezizejas 
meklējumu gads. Būs jāsaskaras ar virkni problēmu 
risināšanu. 

Kartīte ar ciparu 12. konkurences un ambīciju 
apmierināšanas gads. Nāksies uzņemties lielu 

pienākumu un atbildības slogu.  

Vienam zīlēšana Jaunajā gadā un Ziemassvētkos – veids, kā uzzināt savu 
likteni, ielūkoties nākotnē, citam – viens no izklaides veidiem svētku dienās 

Numeroloģiskā prognoze 2015. Kazas gadam 

   Saskaņā ar horoskopu prognozi 2015.gadā solās pierimt 
konflikti, nesaskaņas, domstarpības. Dzīvot kļūs mierīgāk, bet 
nākotne kļūs pārskatāmāka. Kazas gads solās būt labvēlīgs tiem, 
kuru dzīvesveids ir nesteidzīgs, līdzsvarots, rimts. Kāda gan ir 
2015.gada prognoze raugoties no numeroloģijas viedokļa? Lai 
uzzinātu savu 2015.gada skaitli nepieciešams saskaitīt 
dzimšanas gadu, mēnesi un datumu un iegūto summu reducēt 
līdz viencipara skaitlim. Piemēram, jūsu dzimšanas gads ir 
1985.gada 8.marts. Tad rīkojamies šādi: 8 (dzimšanas datums)+3 
(marts, gada trešai mēnesis) + 1 + 9 + 8 +5 (dzimšanas gads) = 34 
= 3+4=7. Tālāk saskaitām 2015(2+0+1+5=8) un pieskaitām to pie 
pirmā reducētā skaitļa 8+7=15, 1+5=6 – lūk, tagad esam ieguvuši 
personisko 2015.gada numeroloģisko gada skaitli. Tagad vari 
uzzināt 2015.gada prognozi atbilstoši numeroloģijai.  

2015.gada skaitlis – 1 

Kazas gads tiks aizvadīts ar devīzi: “Ņem no dzīves visu, ko vari gūt!”. 
Šis būs visnotaļ aktīvs un produktīvs laika periods. Bez svārstīšanās 
un liekām pārdomām vari nospraust jebkādus mērķus, ikviena iecere 
tiks realizēta, pie tam ar pozitīvu gala rezultātu. Ja arī sākotnēji idejas 
un ieceres šķitīs grūti realizējamas, nebīsties, numeroloģija un skaitļu 
maģija ir tavā pusē. Skaitļu mistērija 2015.gadā vēstī arī par jaunām 
attiecībām un romantisku mīlu. Šajā gadā īpaši paveiksies 
patstāvīgām personībām, kas pieradušas paļauties uz saviem 
spēkiem. Ja arī līdz šim esi radusi dzīvot izmantojot citu atbalstu, tad 
kas zin, varbūt der pamainīt dzīves paradumus, kļūt daudz 
enerģiskākai un sasniegt augstākas virsotnes. Katrā ziņā uz aklu 

veiksmi 2015.gadā paļauties nevajadzētu… 

2015. gada skaitlis – 2 

Šajā gadā vari gūt dažādus labumus no agrākajām darbībām. Tomēr 
nevajadzētu sēdēt rokas klēpī salikušai, jo arī 2015.gadā nāksies 
cītīgi strādāt. Jūsu pūles un uzcītība neapšaubāmi tiks novērtētas. Esi 
enerģiska un aktīva, tad arī Fortūna labvēlīgi smaidīs un apdāvinās ar 
dažādām iespējām. 2015.gads ir lielisks laika periods ģimenes 
pavarda stiprināšanai. Ja arī neesi vēl atradusi savu otro pusīti, tad 
neskumsti, šajā gadā būs paaugstināta varbūtība iegūt mīlestību un 

laimi. 

2015. gada skaitlis – 3 

Pievērs uzmanību sev. Vai pārlieku daudz laika un enerģijas neupurē 
darbam, naudas pelnīšanai? Kazas gads solās būt intensīvs ar 
sociālajiem kontaktiem. Nenoslēdzies sevī, atveries līdzcilvēkiem un 
iegūsti jaunus draugus. Jaunie kontakti noderēs arī darba jautājumu 
risināšanā. Daži no sociālajiem kontaktiem var būtiski ietekmēt karjeru 
un uzlabot materiālās labklājības līmeni. 2015.gads būs lielisks laiks 
radošām aktivitātēm un kreatīvu ideju attīstīšanai. Apgūstiet jaunas 

iemaņas, tās var noderēt jau tuvākā nākotnē. 

2015.gada skaitlis – 4 

2015.gads solās būt samērā neprognozējams. Fortūna var dāvāt gan 
patīkamus pārsteigumus, gan nelielas grūtībiņas, kas būs jāpārvar. 
Nebīsties, sarežģījumus pārvarēsi bez sarežģījumiem. Esi mērķtiecīga 
un neatlaidīga savā darbībā. Izrādot šīs rakstura iezīmes gada 
sākumā, vēlāk varēsi priecāties par patīkamiem pārsteigumiem, ko 

dāvās Fortūna. Arī mīlas piedzīvojumiem 2015.gads solās būt visnotaļ 
labvēlīgs. Nāksies izsvērt vai vēlies vieglu flirtu, vai nopietnas 

attiecības. Pretējā gadījumā attiecības var beigties ar čiku vien… 

2015.gada skaitlis – 5 

Šis būs negaidītu notikumu un interesantu tikšanos laika periods. Tev 
būs iespēja apkārtējiem parādīt savu radošo potenciālu un pārsteigt ar 
kreatīvām idejām. Enerģiski darbosies un gūsi labus ienākumus. Arī 
mīlas frontē iespējami patīkami momenti. Galvenais, ko vajag 
atminēties – ievēro mērenību, savādāk tuvāk gada beigām vari zaudēt 
spēkus un enerģiju, bet notikumi pavisam negaidīti var sākt attīstīties 

tev nelabvēlīgā virzienā. Esi līdzsvarā! 

2015.gada skaitlis – 6 

2015.gadā nav gaidāmi svarīgi un vērā ņemami notikumi. Visticamāk, 
ka Kazas gads būs līdzsvarots un mierīgs. Lielisks laika periods, lai 
labiekārtotu mājokli. Veic tajā remontu, atjauno interjeru, izdaiļo to ar 
jauniem dekoriem. Vides pārmaiņas visticamāk labvēlīgi iespaidos 
tavu emociju psauli. Šajā laika periodā nevajag īpaši koncentrēties uz 
karjeru, jo grandiozas pārmaiņas šajā dzīves sfērā nav gaidāmas. 
Pievērsies savstarpējo attiecību veidošanai un kopšanai. Kazas gads 
būs labs laika periods, lai plānotu laulības un domātu par ģimenes 
pieaugumu. Materiālā plānā gads būs samērā stabils, varētu sacīt pat 

veiksmīgs. 

2015.gada skaitlis – 7 

Lielisks gads, lai atpūstos un pievērstos sev. Noliec malā domas par 
jaunu ideju realizāciju. Nepārslogo sevi, jo tādejādi kopējais stāvoklis 
2015.gadā tikai vēl vairāk sarežģīsies. Ienākumi tev ir stabili, labāk 
pievērsies personisko attiecību uzlabošani ar mīļoto. Numeroloģija 
2015.gadā prognozē samērā interesantus notikumus mīlas frontē. 
Baudi patīkamos momentus, kurus tev dāvā Fortūna un baudi… baudi 

dzīvi! 

2015.gada skaitlis – 8 

2015.gads būs īpaši labvēlīgs tām, kuras radušas profesionālo 
darbības jomu likt pirmajā vietā. Visas ieceres un plāni piepildīsies un 
dāvās pozitīvu rezultātu. Būsi ideju un pozitīvas enerģijas pārpildīta. 
Arī materiālie ieguvumi būs taustāmi. Kas attiecas uz mīlas 
piedzīvojumiem un savstarpējām attiecībām ar mīļoto, tad šo laika 
periodu nevarēs dēvēt par īpaši harmonisku un līdzsvarotu. Mīlas 
dzīve būs samērā mainīga: konflikti, jaunas iepazīšanās, šķiršanās, 
asaras… pilna emociju palete. Mīlas attiecību iznākums pilnībā būs 

atkarīgs no jums. 

2015.gada skaitlis – 9 

Laiks pārdomāt savu dzīvi un mainīt tās virzību par 180 grādiem. 
Neesi slinka un “parocies” sevī, lai noskaidrotu, kas traucē gūt uzvaru 
un sasniegt to ko vēlies. Kazas gads ir lielisks laiks, lai veiktu 
kvalitatīvas personības izmaiņas. Ja strādāsi ar sevi, tad jau 
visdrīzākajā laikā spēsi novērtēt izmaiņas un sajust atšķirību “pirms” 
un “pēc”. Izvēlies mērķi un realizē to! Tici sev un mērķim, kurus vēlies 
sasniegt un tu redzēsi, kā mainās dzīve. Gan karjera, gan finanšu 
lietas, gan mīlas jautājumi sakārtosies un priecēs tevi ar patīkamiem 

pārsteigumiem! 


