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Šogad mērķis ir veicināt izpratni par darba 
tirgū pieprasītākajām profesijām un nozaru 
prasībām, sniedzot iespēju arvien lielākam 
skolēnu skaitam Latvijā mērķtiecīgi plānot 
savu karjeru, bet Ēnu devējiem — izdevību 
demonstrēt savas nozares iespējas 
nākotnes darba ņēmējiem.

   Jaunumi un aktualitātes
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Dārznīcas mēneša augs 
Pēcsvētku laiks atstāj pēc sevis 
drūmas sajūtas, viss košais, kas ir bijis 
Ziemassvētkos, nu ir pazudis. Lai piepildītu 
savas mājas un sirdis ar ko košu, krāsainu 
un dzīvespriecīgu, to palīdzēs izdarīt 
dzīvelīgās un draiskās kalanhojas. To 
krāsu dažādība spēj iedvesmot un sasildīt 
ikvienu sirdi, tāpēc janvāris tiek veltīts 
kalanhojām un aicinām Jūs sagatavot un 
pielāgot savus reklāmas un pasākumu 
plānus šim mēnesim, lai tie palīdzētu šai 
programmai sasniegt savus mērķus.

Stādaudzētāja biļetens
Ja esi palaidis garām iepriekšējos 
Stādaudzētāja biļetena izdevumus, 
nebēdā, tie ir atrodami SAB mājaslapā!
Izdevums tiek veidots elektroniski, lai 
ikvienam būtu iespēja to izprintēt. 
Materiālu drīkst arī pārpublicēt, tomēr 
atgādinu, tādā gadījumā klāt ir jābūt 
pievienotai projekta atsaucei.

Dārzkopības konference 2016
2016.gada 19.februārī notiks jau 23. 
Dārzkopības konference, kas šogad 
tiek organizēta Bulduru Dārzkopības 
vidusskolā. 
Dārzkopības konference ir lielākais 
dārzkopības forums Latvijā, kas 
vienkopus pulcē lielu skaitu interesentu, 
praktiski darbojošos nozares pārstāvjus, 
dārzkopības nozarē studējošos studentus, 
pasniedzējus, organizācijas, kā arī saistīto 
valsts institūciju pārstāvjus.
Konferences sākums plkst. 10.00, 
sadarbībā ar Bulduru Dārzkopības 
vidusskolu; to rīko Augļkopības asociācija, 
Stādu audzētāju biedrība un biedrība 
„Latvijas Dārznieks”.

Vasaras programma ASV
Šogad jau trešo gadu Baltijas-
Amerikas Brīvības Fonds 
organizē programmu Līderības 
Akadēmija,  kas vidusskolēniem sniedz 
iespēju vasarā bezmaksas pavadīt mēnesi 
ASV, attīstot savas līderības prasmes un 
iepazīstot Amerikas kultūru. 
Līdz 5. martam programmai aicināti 
pieteikties talantīgi un mērķtiecīgi jaunieši, 
kuri šobrīd mācās 11. klasē un kuriem ir 
interese par uzņēmējdarbību.

Ēnu diena 2016
Līdz 24. janvārim ir iespēja pieteikties Ēnu 
dienai 2016 un kļūt par Ēnotāju. ►
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Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos,
Ņem visskaistāko aukliņu un iesien tajā mezgliņus:

Mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
Mezgliņu par labām domām un apņemšanos, 
Mezgliņu par to, kas Tev visvairāk pietrūkst,

Mezgliņu par... nu, to jau Tev zināt labāk.

Tas, ko Vecais gads ir devis, tagad zināms visiem mums. 
Bet, ko Jaunais gads ir lēmis, tas vēl paliek noslēpums. 

Novēlu, lai šis noslēpums atklāj arvien jaunus un negaidītus 
pavērsienus. 

Lai īstenojas visas ieceres!

K A L A N H O J A

Stādu audzētāju biedrība izsludina 
konkursu “Radi Latvijas Stādu 
parādes logo!” un aicina izglītības 
iestāžu audzēkņus aktīvi piedalīties.
Latvijas Stādu parāde ir gadatirgus 
– izstāde, kas šogad notiks jau 13. 
reizi un kurā piedalās tikai Latvijas 
stādu audzētāji ar tikai Latvijā audzētu 
produkciju. Visu šo gadu laikā nav 
veidota pasākuma vizuālā identitāte.
Pasākuma ietvaros katru gadu tiek 
rīkots konkurss, kurā tiek iesaistīti 
jaunieši, ar mērķi popularizēt stādu 
audzēšanas nozari. 
Šis ir viens no šī gada konkursiem, 
kuram arīdzan paredzēta balva.
Konkursa darbu iesniegšanas termiņi: 
2016.g. 11.janvāris līdz 9.februāris.

 

Radi
Latvijas Stādu 

parādes
logo!

http://www.stadi.lv/WP/?page_id=1422
http://www.staduparade.lv/files/
http://enudiena.lv/
http://www.jauniesumaja.lv/zinas/11-klasu-skolenus-aicina-pieteikties-bez/684/
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LAD jaunumi

Ieguldījumi materiālajos
aktīvos
Izsludināts projektu iesniegumu 
pieņemšanas pasākums „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:
▪ “Atbalsts ieguldījumiem lauku 

saimniecībās”;
▪ „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
▪ „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā”.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
pasākumos  4.01.2016.- 4.02.2016.

Kultūraugu mēslošanas plāns
E-Pieteikšanās sistēmā pieejamais 
e-pakalpojums „Kultūraugu mēslošanas 
plāns” ir veidots kā serviss, kas klientiem 
palīdz noteikt cik daudz nepieciešams 
mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās 
platības.

 
Nodokļu likmes 2016. gadā
LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļa 
sagatavojusi informāciju par nodokļu likmju 
un atvieglojumu summu izmaiņām, kas 
stājušās spēkā no 2016.gada 1.janvāra.

Datums Notikums Vieta, laiks Uzziņām

   Plašāk ►

• Silvija Apšiniece, tālr.: 26680957,
E-pasts: stadi@stadi.lv

Plašāk ►

• Dagnija Daukšte, tālr.: 20094913,
E-pasts: darznica@stadi.lv

• Silvija Apšiniece, tālr.: 26680957,
E-pasts: stadi@stadi.lv

• Silvija Apšiniece, tālr.: 26680957,
E-pasts: stadi@stadi.lv

• E-pasts: info@lab.lv
Plašāk ►

• Dagnija Daukšte, tālr.: 20094913,
E-pasts: darznica@stadi.lv

• Silvija Apšiniece, tālr.: 26680957,
E-pasts: stadi@stadi.lv

Plašāk ►

Plašāk ►

15/01-24/01

22/01

26/01–29/01

09/02

09/02

19/02

26/02

01/03

01/03

15/03–17/03

24/03–27/03

Izstāde „Zaļā nedēļa”

Stādu audzētāju biedrības 
kopsapulce 

Izstāde - IPM Essen (Int'l trade fair 
for plants, technical equipment, 
floristry, sales promotion)

„Dārznīcas” darba grupa

SAB valdes sēde

Dārzkopības  konference 2016

Latvijas Ainavu arhitektūras 
biedrības 30. kopsapulce
un 20 gadu jubilejas svinības

„Dārznīcas” darba grupa

SAB valdes sēde

Nordic Flower Expo

Izstāde - House and Garden / Дом и 
сад (Moscow Garden Show)

Berlīne, Vācija

Ozolnieki, Jelgava

Essene, Vācija

LU Botāniskais dārzs,Kandavas iela 2, 
Rīga, plkst. 10.30, Konferenču zālē

LU Botāniskais dārzs,
Kandavas iela 2, Rīga, plkst 13.30

Bulduru Dārzkopības vidusskola, 
Jūrmala, Viestura iela 6, plkst. 10.00

Valdekas pils, Jelgavā,
Rīgas ielā 22

LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, 
Rīga, plkst. 10.30, Konferenču zālē

LU Botāniskais dārzs,
Kandavas iela 2, Rīga, plkst 13.30

Zviedrija, Malmoe

Krievija, Maskava

   Plāno!

VAAD jaunumi

VAAD ir veicis izmaiņas Augu aizsardzības 
līdzekļu reģistrā.

Informatīvie bukleti par 
kaitīgajiem organismiem
Lai palīdzētu atpazīt slimības un kaitēkļus, 
VAAD sagatavojis trīs bukletus:
▪ "Krustziežu dzimtas dārzeņu slimības 

un kaitēkļi"
▪ "Kartupeļu slimības un kaitēkļi"
▪ "Ābeļu un bumbieru slimības un kaitēkļi"

http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/no-4-janvara-pieejams-atbalsts-pasakuma-ieguldijumi-materialajos-aktivos-577
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/noderigi/kulturaugu-meslosanas-plans/
http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/nodokli2016_0.pdf
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6964
http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/6963
www.gruenewoche.de
www.ipm-messe.de
www.laab.lv
www.nordicflowerexpo.com
www.weg.ru


Dekoratīvo stādu audzētavas „ARUMI” 
darbība ir aizsākusies jau 1990.gadā, 
kad kā vaļasprieks tika uzsākta dažādu 
skuju koku pavairošana.
Laika gaitā vaļaspriekam pārveidojoties 
daudz nopietnākā un laikietilpīgākā 
nodarbē, Arumi ir kļuvuši par 
stādaudzētavu, kurā pieejams viens no 
plašākajiem dekoratīvo stādu sortimentiem 
Latvijā. 
Neskatoties uz to, ka uzņēmums nemitīgi 
paplašinās un attīstās, tas joprojām ir 
palicis ģimenes uzņēmums, kurš saviem 
klientiem piedāvā tikai pašu spēkiem 
pavairotus un audzētus stādus. 
Stādaudzētavas sortimentā ir pieejami 
skuju koku, lapu koku un krūmu, potētu 
skuju un lapu koku stādi, kā arī dažādi 
dzīvžogu, rododendru un ziemciešu stādi. 

Ar plašo un interesanto potēto skuju koku 
klāstu, Arumi ir spējīgi konkurēt arī ar 
Eiropas līmeņa stādaudzētavām.
Visi stādi piemēroti Latvijas klimatiskajiem 
apstākļiem un klientiem pieejami no agra 
pavasara līdz vēlam rudenim. 

„Jau kopš pašiem pirmsākumiem, 
par savu prioritāti esam 

izvirzījuši klientu apmierinātību 
ilgtermiņā un par vislabāko sava 

darba novērtējumu uzskatām 
klientu atkārtotu atgriešanos pie 

mums gadu no gada!” – stāsta 
stādaudzētavas īpašnieki Ināra 

un Pēteris Duļevski.
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   Eiropā audzēts stāds!

 P–P  8:00 – 19:00  
S  iepriekš piezvanot  
Sv  Brīvs

 Viskalnu iela 22, Tīraine, 
Mārupes novads
 28838583, 26702036
 info@arumi.lv

Dekoratīvo stādu audzētava
ARUMI
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Fotosintēzei nepieciešamo oglekļa 
dioksīdu augi uzņem caur atvārsnītēm, kas 
ir īpašas poras augu epidermā, caur kurām 
tie uzņem gaisu, bet ūdeni - ar saknēm 
no augsnes. Fotosintēzes procesā augi 
sintezē glikozi, kuru izmanto citu organisko 
vielu sintēzei.  

Kā zināms, fotosintēze ir 
organisko vielu sintēzes process no 

neorganiskajiem savienojumiem 
(oglekļa dioksīda un ūdens),  
izmantojot gaismas enerģiju.

Taču augiem organisko vielu sintēzei ir 
nepieciešamas arī virkne neorganisko  
vielu, ne tikai tādas visiem zināmas kā 
kālijs, fosfors, slāpeklis, bet arī daudzas 
citas.
Kā zināms, minerālvielu krājumi augsnē 
papildinās dabisko trūdēšanas procesu 
rezultātā, bet lauku stādījumos dabiskā 
vielu aprite nenotiek, jo augu atliekas 
nenonāk atpakaļ uz lauka. Augsnes 
ielabošanai izmanto gan dažāda veida 
organisko, gan neorganisko mēslojumu. 
Stādaudzētavās, lauku stādījumos, 
augsnes ielabošanai visbiežāk izmanto 
minerālmēslus. Kādi minerālmēsli 
un cik daudz nepieciešami augsnē, 
nosaka balstoties uz augsnes analīžu 
rezultātiem, tomēr to izmaksu dēļ tās 
neveic katru sezonu. Viena no metodēm, 
lai noteiktu iztrūkstošos elementus, ir veikt 
novērojumus. Atsevišķu elementu trūkums 
augos izpaužas dažādi, tādejādi visai 
precīzi ir iespējams noteikt iztrūkstošos 
makro un mikroelementus. ►

   Padomdevējs
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10. burtnīca

Minerālvielu
trūkums un pārbagātība

Pazīmes, kas novērojamas uz augu lapām.

Augi ir primārais pārtikas un enerģijas avots gandrīz visām pārējām dzīvības 
formām uz Zemes. Tie ir unikāli organismi, tie spēj sintezēt visas eksistencei 

nepieciešamās organiskās vielas no neorganiskajām, balstoties uz saules 
gaismas enerģijas izmantošanu.



   Padomdevējs

Janvāris 2016   Stādaudzētāja biļetens 6

10. burtnīca

Fosforu, slāpekli un kāliju sauc 
par primāriem makroelementiem 

 jo tie ir nepieciešami visvairāk.

Tā kā makroelementu augos ir visvairāk, to 
trūkums augos izpaužas visspēcīgāk.
NPK – slāpeklis, fosfos un kālijs, šie ir trīs 
galvenie makroelementi, kas nepieciešami 
pilnvērtīgai augu augšanai un attīstībai. 
Tie der kā pamatmēslojums, ja augsnē 
nav pārāk zems vai augsts kāda barības 
elementa saturs. Gadījumos, kad augsnē 
trūkst konkrēta elementa, svarīgi iedot 
tieši šo elementu saturošu mēslojumu, 
bet to nevar izdarīt ar kompleksajiem 
minerālmēsliem.
Šie makroelementi katrs atbild par kādu 
svarīgu procesu auga augšanas un 
attīstības laikā. Tie ir svarīgi jau sākot no 
auga zaļās masas veidošanas procesa, 
līdz pat sēklu nogatavošanas laikam.
Mikroelementus, piemēram, boru, hloru, 
mangānu u.c., augi uzņem ievērojami 
mazākā koncentrācijā, to koncentrācija 
augā parasti nepārsniedz 0,1%. Attiecīgi 
šo elementu trūkums ir pamanāms 
salīdzinoši vājāk, bet nereti šo elementu 
trūkuma gadījumā var novērot arī hlorozi, 
nekrotiskus plankumus un izkropļotas auga 
daļu formas, kā arī samazinātu pretestību 
pret auga slimībām.

Kādas ir minerālvielu trūkuma un 
pārbagātības pazīmes?
Noderīgi ir zināt ka, trūkstot dažiem 
elementiem, slimīgas pazīmes sākumā 
parādās uz jaunām lapām, bet, trūkstot 
citiem – uz apakšējām, vecākām lapām.

BARĪBAS ELEMENTU TRŪKUMA 
PAZĪMES, KAS VISPIRMS 
VĒROJAMAS UZ VECĀKĀM VAI 
ZEMĀKĀM LAPĀM

Trūkuma pazīmes
Veģetatīvā daļa aug lēnām, veidojas tievi 
stumbri, sīkas bālas lapas, dzeltenīgi 
zaļas; dzeltēt sāk apakšējās, vecākās 
lapas. Dzeltējums izplatās no lapas ► 

Lapu vidū parādās brūni plankumi, lapas 
atmirst, augs kļūst dzeltens, ziedi nobirst, 
augļi sīki, ienākas priekšlaicīgi. Magnija 
trūkumu ietekmē spēcīga gaisma un 
bagātīgs slāpekļa mēslojums.
Magnija trūkumu pastiprina augsts kālija 
vai amonija slāpekļa līmenis, gaisa 
trūkums substrātā (pārlaistīšana), augsta 
sāļu koncentrācija, liela augļu raža uz 
auga.  
Pārbagātības pazīmes
Izsauc sakņu bojājumus. Jaunās lapiņas 
samazinās apjomos un krokojas.

Trūkuma pazīmes
Augšējās lapas ir ļoti sīkas un šauras. 
Uz lapām parādās brūni plankumi, tās 
tinas spirālē. Augos uzkrājas nitrāti. Cinks 
izsauc fosfora pārbagātību.  
Pārbagātības pazīmes
Izsauc dzelzs trūkumu. Ar cinku ir bagātas 
smagas augsnes.

BARĪBAS ELEMENTU TRŪKUMA 
PAZĪMES, KAS VISPIRMS 
VĒROJAMAS UZ JAUNĀKĀM VAI 
AUGŠĒJĀM LAPĀM

Trūkuma pazīmes
Augā ir traucēta lapu un sakņu augšana, 
notiek sakņu, vēlāk arī virszemes 
daļu atmiršana. Uz augļiem attīstās 
neparazitārā galotņu puve. Grieztie ziedi 
ilgi nestāv vāzē, ziedi plaukst lēni vai arī 
vispār neuzplaukst, sažūst pumpurā. 
Agrā pavasarī atmirst augu galotnes un 
jaunās lapas. Vispirms lapiņas saritinās ar 
malām uz augšu un kļūst pelēki zaļas. ► 

vidus dzīslām uz malām. Lapu kāti ir sīki, 
dzinumi cieti un pārkoksnējušies. 
Pārbagātības pazīmes
Liela veģetatīvā masa, tumši zaļa, ātri 
veldrējas, lēni nogatavojas. Aizkavējas 
augļa aizmešanās.

Trūkuma pazīmes
Vāja sakņu sistēma. Augs ir sīks, lapas 
sīkas un stīvas ar tendenci noliekties uz 
leju. Lapas ir ar tumši zaļi violetu nokrāsu. 
Pārbagātības pazīmes
Lapas veidojas šauras, vadaudi 
izspiedušies uz āru. Parādās cinka 
trūkums.

Trūkuma pazīmes
Traucēta ogļhidrātu sintēze. Uz lapu 
plātnes brūngani plankumi, kas atgādina 
apdegumus. Plātņu malas sākumā dzeltē, 
vēlāk kļūst tumši brūnas un sakalst. 
Atsevišķām lapām ir bronzas krāsa. 
Pārbagātības pazīmes
Var veidoties sakņu apdegumi. Ziedi ir 
tumši, gausi plaukst. Bieži bojājas.

Trūkuma pazīmes
Ja trūkst fosfors, trūkst arī magnijs. ► 

Slāpeklis (N)

Fosfors (P)

Cinks (Zn)

Kalcijs (Ca)

Kālijs (K)

Magnijs (Mg)
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10. burtnīca
Bojājumi vispirms sākas sakņu sistēmā, 
saknes kļūst stiklainas, sakņu galiņi viegli 
nolūst.
Pārbagātības pazīmes
Izsauc augu priekšlaicīgu novecošanos, ir 
mikroelementu trūkums – cinks, mangāns, 
dzelzs.

Trūkuma pazīmes
Uz jaunākajām lapām pat vissīkākās 
dzīslas saglabā zaļo dzīslu zīmējumu 
uz dzeltenas lapu plātnes. Stipra 
trūkuma gadījumā arī dzīsla zaudē zaļo 
krāsu. Dzelzs trūkums vērojams mitrās, 
sablīvētās augsnēs. 
Pārbagātības pazīmes
Izraisa mikroelementu, fosfora, 
mangāna, vara trūkumu.

Augi sēru uzņem ar kalciju, magniju, kālija 
sulfātiem. 
Trūkuma pazīmes
Lapas bālganas, apstājas augšana, stipra 
trūktuma gadījumā, lapas kļūst pilnīgi 
baltas.  
Pārbagātības pazīmes
Ja augiem regulāri lieto mēslojumus, kas 
satur sēru, tie ātri noveco, pārkoksnējas, 
augšējās lapas saritinās. ►

Trūkuma pazīmes
Lapas kļūst bāli zaļas, uz tām veidojas 
rūtains zīmējums ar zaļām dzīslām un 
dzeltenām joslām starp dzīslām. Ja 
trūkums stipri izteikts, augi saslimst ar 
pelēkplankumainību. Plankumi saplūst, 
lapas saritinās uz augšu un nobirst. 
Pārbagātības pazīmes
Parādās MnO nosēdumi, mangāna 
pārbagātība parasti novērojama skābās 
augsnēs.

Ir jāpievērš liela uzmanība augiem, gan 
lauku stādījumos, gan tirdzniecības 
laukumos.
Auga daļas, jaunie dzinumi, lapas, ziedi 
un pumpuri ir pirmie, kas signalizē par 
to, ka augam kaut kas nav kārtībā.
Ja esat novērojuši, kaut minimālas, 
bet novirzes no normas, tam ir jāmeklē 
cēlonis un jācenšās tas novērst. ■

Trūkuma pazīmes
Atmirst stumbra galvenais augšanas 
punkts un galotņu pumpuri. Ziedi nobriest, 
augļi neaizmetas. 
Pārbagātības pazīmes
Lapu ārējā mala kļūst robaina un 
citrondzeltena, jo bors uzkrājas 
lapu ārmalā. Bora pārbagātība ir 
siltumnīcās un istabas augiem.

Palielina auga izturību pret sēņu un 
baktēriju slimībām. 
Trūkuma pazīmes
Augā pazeminās ūdens noturība, lapas 
paliek zilganzaļas, dzeltē, ritinās uz augšu 
ap galveno dzīslu cauruļveidā. Rozēm 
neveidojas ziedlapiņas, tās noliecas un 
novīst. 
Pārbagātības pazīmes
Jo smagāka augsne, jo vairāk varš. Varš 
veicina dzelzs trūkumu. ►

Dzelzs (Fe)

Bors (B)

Varš (Cu)

Mangāns (Mn)

Sērs (S)

Materiāla sagatavošanai izmantotie avoti: 
• http://darzapasaule.lv/content/abc-m%C4%93slojuma-izv%C4%93le
• http://www.eva.lv/?do=faq&section=K%C4%81das_ir_miner%C4%81lvielu_tr%C5%ABkuma_
un_p%C4%81rbag%C4%81t%C4%ABbas_paz%C4%ABmes?_32

• http://www.uzdevumi.lv/p/biologija/12-klase/barosanas-7697/re-84a46367-2446-45fa-9dd5-c48756baf555



Kalanhoja
Janvāris

Alpu vijolīte
Februāris

Gladiola
Marts

Ogulāji
Aprīlis

Ceriņi
Maijs

Ozols
Jūnijs

Mētras
Jūlijs

Zāļveida ziemcietes
Augusts

Sudrabsvece
Septembris

Hemlokegle
Oktobris

Grimoņi
Novembris

Ziemassvētku kaktuss
Decembris

   Kontaktinformācija

   Druīdu horoskops

Stādu audzētāju biedrība 

Reģistrācijas nr. 40008060510 
Banka: SEB Banka, UNLALV2X 
Konts: LV74UNLA0050005750552

 Miera iela 1, Salaspils, LV-2169 
 www.stadi.lv 
 www.staduparade.lv 
 www.horti.lv

Silvija Apšiniece, biroja vadītāja 
 +371 26680957 
 stadi@stadi.lv

Projekta Dārznīca 
kontaktinformācija

 www.darznica.eu 
 www.draugiem.lv/darznica

Andrejs Vītoliņš, projekta koordinātors 
 +371 25951565 
 andrejs@stadi.lv

Dagnija Daukšte, biļetena satura izstrāde 
 +371 20094913 
 darznica@stadi.lv

Vīksna
12.01. - 24.01. / 15.07. - 25.07.
Vīksna ir liela slaida un interesanta. Uz 
ielas sievieti Vīksnu nevar nepamanīt. 
Arī vīrieši - ir izskatīgi, žēl, ka viņos nav 
nekā no donžuāna - viņi noteikti gūtu 
panākumus. Vīksna ne pārāk pievērš 
uzmanību savam izskatam un apģērbam, 
bieži nevar šķirties no veca svītera. 
Vīksna nav pārāk prasīga un dzīvi 
nesarežģī. Viņai raksturīgs mierīgums 
un līdzsvarotība. Miers - tā ir viņas 
raksturīgākā īpašība. Bet moralizēšana 
- visnepieciešamākā iezīme. Vīksna 
ir tieša un atklāta, vairāk nekā pārējie 
pārdzīvo vilšanos. Spējīga darīt daudz 
laba saviem tuviniekiem. Jūtās kaislīga. 
Ja viņa atradīs sev piemērotu partneri, 
noteikti panāks, ka mīlestība būs ilga. 
Vīksna vēlas valdīt un nemīl pakļauties. 
Spēj būt izcili uzticīga. Vīksnai piemīt 
humora izjūta, un tieši tā viņu paglābj 
vilšanās mirkļos. Viņas veselība ir 
diezgan trausla. Vīksnas dzīve būs tieši 
tāda, kādu viņa pati to veidos.

Papele 
4.02. - 9.02. / 5.08. - 13.08.
Papele ir dekoratīva, slaida un skaista 
jau agrā bērnībā, bet ar gadiem šajā 
ziņā rodas dažādas problēmas, jo viņa 
pārdzīvo laika pārāk straujo plūdumu. 
Un bailes kļūt vecai bojā viņas izskatu. 
Vienīgi apkārtējās vides labvēlīgā 
ietekme var viņai palīdzēt tikt vaļā no šī 
jūtīguma. Tādēļ Papelei rūpīgi jāizvēlas 
cilvēki, ar kuriem viņa grib satikties. Tas 
pats attiecas uz dzīves vietas maiņu, jo 
ne katrā vietā viņa spēj normāli attīsties. 

Tā nokalst šaurībā, bet arī pārāk liela 
brīve nav viņai vēlama. Papele ir ļoti 
jūtīga, kaut gan slēpj to zem šķietamas 
brīvības maskas. Kaut arī nevēlas izrādīt, 
viņa viegli pakļaujas pesimismam. Ja 
papele ir saprātīga, tad spēj arī veiksmīgi 
regulēt savus pesimisma uzplūdus, lai tie 
nekļūtu hroniski. Drosme un lepnums 
liek viņai pretoties uzmācīgajām 
problēmām, un ārēji Papele reti kad 
izrāda nemieru. Tie, kas Papeli nepazīst, 
var padomāt, ka tā ir jautra un bezrūpīga 
persona. Mīlestībā Papele uztver katru 
smalkāko niansi, un pat tīrie sīkumi 
spēj viņu satracināt. Laulības dzīvē tai 
grūti kļūt laimīgai, jo traucē pārliekais 
jūtīgums un patstāvīgums. Papele nav 
materiālistiska, drīzāk altruistiska, 
tomēr lieliski organizēta, lai neaizmirstu 
padomāt arī par nākotni.

Goba 
10.02. - 18.02. / 14.08. - 23.08.
Žuburots, stiprs un ne pārāk slaids koks, 
bet atstāj solīdu iespaidu. Bez grūtībām 
piemērojas jebkādiem apstākļiem, 
bez problēmām pārgulēs kaut vai zem 
klajas debess. Vispār viņas labā veselība 
to atļauj. Goba visur jūtas kā mājās 
un nezina, ko nozīmē kautrība. Viņa 
ir dinamiska, pārliecinoša un liek ar 
sevi rēķināties. Viņa mīl pārsteigt, būt 
uzmanības centrā un tā labad ir gatava 
uz jebkuru upuri. Ir ātri nokaitināma un 
nesaprot humoru. Goba nejūt briesmas 
un nav tālredzīga, tāpēc bieži iekļūst 
sarežģītās situācijās, tiesa, prot no tām 
pati izkulties. Neskatoties uz ārējo 
patstāvību, tomēr ir viegli ietekmējama. 
Mēdz gadīties, ka kļūst par ieroci kāda 
rokās. Goba ir ietiepīga, pieder pie 
cilvēkiem, lēmumus pieņem ātri, ir 
inteliģenta. Mīlestību uztver kā jūtas ar 
lielo burtu. Ir jūtīga un sentimentāla, 
spējīga pieķerties kādam uz visu mūžu.
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