
Pirmdiena Otrdiena trešdiena Ceturtdiena Piektdiena SeStdiena Svētdiena

Jūlijs 2018vietējais

26

27

28

29

30

31

14. jūlijs  – Jūras svētku diena

20:30  L

19:58  C

F

I

2:27 L

L

C

22:42  G

I

L

L

20:58  D

G

0:48  J

7:49  A

D

G

J

A

20:30  E

4:12  H

13:40  K

15:50  B

E

H

K

K

B

20:30  F

13:12  I

K


10:51


05:48


22:52


23:20

Imants, Rimants, Ingars, 
Intars

Lauma, Ilvars, Halina Uldis, Ulvis,  
Sandis, Sandijs

Andžs, Andžejs,  
Edīte, Esmeralda

Anrijs, Arkādijs Alda, Maruta Antra, Adele, AdaBenita, Emerita,  
Everita, Verita

Zaiga, Asne, Asna Leonora, Svens Indriķis, Ints, Namejs Margrieta, Margarita
Saules aptumsums 06.01

Oskars, Ritvars, Anvars Egons, Egija, Egmonts, 
Henriks, Henrihs

Lija, Olīvija, Olivers, Odrija

Hermīne, Estere, Liepa Aleksis, Alekss, Aleksejs Jautrīte, Kamila,  
Digna, Sāra

Ramona, Ritma Meldra, Melisa,  Meldris Marija, Marika, MarinaRozālija, Roze

Magda, Magdalēna, 
Magone, Mērija 

Jēkabs, Žaklīna Anna, Annija, Ance Marta, Dita, Dite
Mēness aptumsums 23.22

Cecīlija, Cilda Edmunds, Edžus, VidmantsKristīne, Kristīna, Krista, 
Kristiāna, Kristiāns

Valters, Renārs, Regnārs Ruta, Rūta,  
Angelika, Sigita, 

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

19. MD

26. MD no 2:13

4. MD no 9:22

11. MD no 18:13

18. MD no 22:46

20. MD no 0:19

27. MD no 2:42

5. MD no 10:47

12. MD no 19:15

19. MD no 23:04

21. MD no 0:39

28. MD no 3:19

6. MD no 12:08

13. MD no 20:08

22. MD no 0:57

29. MD no 4:09

7. MD no 13:27

14. MD no 20:54

23. MD no 1:14

30. MD no 5:14; 1. MD no 5:47

8. MD no 14:43

15. MD no 21:31

24. MD no 1:31

2. MD no 6:31

9. MD no 15:56

16. MD no 22:01

19. MD no 23:56

25. MD no 1:51

3. MD no 7:56

10. MD no 17:07

17. MD no 22:25

!  1:55-20:30

!  19:09-19:58

!  0:00-2:27

!  22:59-24:00

!  13:49-22:42

!  11:21-24:00

!  12:46-24:00

!  0:00-20:58

!  0:00-0:48

!  0:00-7:49

!  22:52-24:00

!  16:41-24:00

!  5:47-20:30

!  0:00-4:!2

!  0:00-13:40

!  10:08-15:50

!  2:11-20:30

!  12:17-13:12

!  12:24-24:00

Jūlijs 2018 Vietējais

KALENDĀRA LAUCIŅA APZĪMĒJUMI

Vārda dienas
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Slauki putekļus Laisti āra un 
istabas augus

Skaistumkopšanas 
procedūras, sejas maska

Laba diena jaunam sākumam
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Laikā, kad Mēness viesojas Uguns stihijas dienās, šis elements ir 
visspēcīgākais. Tieši šajās dienās vislabāk stāvēt pie plīts, līmēt tapetes, 
krāsot, lakot un beicēt (ātri nožūs tas, kam jānožūst), kā arī rūpēties par 
ogu krūmiem, augļu kokiem un tomātiem. Labākās friziera apmeklējuma 
dienas arī meklē šajās «sarkanajās» dienās, bet ravēt gan nav vērts – ne 
nezāles, ne nevēlamos matiņus. Uguns dienas der drosmīgai, mērķtiecīgai 
rīcībai un arī svētkiem.

Dienās, kas kalendārā iekrāsotas zaļganas, ir īstais laiks darīt smagus un 
pamatīgus darbus gan mājās, gan dārzā, mežā un laukā. Steiga Zemes 
dienās nav vēlama, bet pamatīgums gan. Tādām svarīgām lietām 
kā mājokļa pirkšana, remonta sākums vai darbā stāšanās, nereti tieši 
Zemes dienās ir vislabākais laiks. Izvēloties dienu skaistumkopšanai, arī 
lūkosimies pēc zaļajām dienām. Tīrīšanai, mazgāšanai un rūpēm par 
spodrību Zemes dienas neder – dubļu būs vairāk nekā spodrības. 

Ar baltu fonu iezīmētajās dienās mūsu lielākais palīgs ir Gaisa stihija. Tās 
ir rosīgas darbošanās, izziņas un informācijas apmaiņas dienas, kad vairāk 
jānodarbina prāts un pirksti, nekā muskuļi. Dārza darbiem Gaisa dienas 
nav pārāk draudzīgas, īpaši tad, kad Mēness viesojas Ūdensvīra zīmē. 
Gaisa dienas ir dažādas, katrai savi ieteicamie darbi (pēti simboliņus!), 
taču visās tajās droši var ķerties pie darbiem, kas veicina svaiga gaisa un 
gaismas ienākšanu mājoklī.

Ar zilu fonu iezīmētajās Ūdens stihijas dienās mūsu ikdienas darbos 
labākais palīgs ir ūdens. Šajās dienās jālaista augi, jāmazgā veļa, jātīra 
un jāmazgā – mazgāšanas līdzekļu un sadzīves ķīmijas vajadzēs daudz 
mazāk un videi tie nesīs mazāk kaitējuma. Savukārt no darbiem, kur 
nepieciešama ātra žūšana vai stabilas, pamatīgas konstrukcijas, Ūdens 
dienās labāk atturēties. Arī skaistumkopšanai šīs dienas der reti – sekojiet 
simboliņiem un neieplānojiet friziera apmeklējumu un pīlingu Vēzī vai 
Zivīs!
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Laikā, kad Mēness viesojas Uguns stihijas dienās, šis elements ir 
visspēcīgākais. Tieši šajās dienās vislabāk stāvēt pie plīts, līmēt tapetes, 
krāsot, lakot un beicēt (ātri nožūs tas, kam jānožūst), kā arī rūpēties par 
ogu krūmiem, augļu kokiem un tomātiem. Labākās friziera apmeklējuma 
dienas arī meklē šajās «sarkanajās» dienās, bet ravēt gan nav vērts – ne 
nezāles, ne nevēlamos matiņus. Uguns dienas der drosmīgai, mērķtiecīgai 
rīcībai un arī svētkiem.

Dienās, kas kalendārā iekrāsotas zaļganas, ir īstais laiks darīt smagus un 
pamatīgus darbus gan mājās, gan dārzā, mežā un laukā. Steiga Zemes 
dienās nav vēlama, bet pamatīgums gan. Tādām svarīgām lietām 
kā mājokļa pirkšana, remonta sākums vai darbā stāšanās, nereti tieši 
Zemes dienās ir vislabākais laiks. Izvēloties dienu skaistumkopšanai, arī 
lūkosimies pēc zaļajām dienām. Tīrīšanai, mazgāšanai un rūpēm par 
spodrību Zemes dienas neder – dubļu būs vairāk nekā spodrības. 

Ar baltu fonu iezīmētajās dienās mūsu lielākais palīgs ir Gaisa stihija. Tās 
ir rosīgas darbošanās, izziņas un informācijas apmaiņas dienas, kad vairāk 
jānodarbina prāts un pirksti, nekā muskuļi. Dārza darbiem Gaisa dienas 
nav pārāk draudzīgas, īpaši tad, kad Mēness viesojas Ūdensvīra zīmē. 
Gaisa dienas ir dažādas, katrai savi ieteicamie darbi (pēti simboliņus!), 
taču visās tajās droši var ķerties pie darbiem, kas veicina svaiga gaisa un 
gaismas ienākšanu mājoklī.

Ar zilu fonu iezīmētajās Ūdens stihijas dienās mūsu ikdienas darbos 
labākais palīgs ir ūdens. Šajās dienās jālaista augi, jāmazgā veļa, jātīra 
un jāmazgā – mazgāšanas līdzekļu un sadzīves ķīmijas vajadzēs daudz 
mazāk un videi tie nesīs mazāk kaitējuma. Savukārt no darbiem, kur 
nepieciešama ātra žūšana vai stabilas, pamatīgas konstrukcijas, Ūdens 
dienās labāk atturēties. Arī skaistumkopšanai šīs dienas der reti – sekojiet 
simboliņiem un neieplānojiet friziera apmeklējumu un pīlingu Vēzī vai 
Zivīs!
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Laikā, kad Mēness viesojas Uguns stihijas dienās, šis elements ir 
visspēcīgākais. Tieši šajās dienās vislabāk stāvēt pie plīts, līmēt tapetes, 
krāsot, lakot un beicēt (ātri nožūs tas, kam jānožūst), kā arī rūpēties par 
ogu krūmiem, augļu kokiem un tomātiem. Labākas friziera apmeklējuma 
dienas arī meklē šajās «sarkanajās» dienās, bet ravēt gan nav vērts – ne 
nezāles, ne nevēlamos matiņus. Uguns dienas der drosmīgai, merķtiecīgai 
rīcībai un ari svētkiem.

Dienās, kas kalendārā iekrasotas zaļganas, ir īstais laiks darīt smagus un 
pamatīgus darbus gan mājās, gan dārzā, mežā un laukā. Steiga Zemes 
dienās nav vēlama, bet pamatīgums gan. Tādām svarīgām lietām kā 
mājokļa pirkšana, remonta sākums vai darbā stāšanās, nereti tieši Zemes 
dienās ir vislabākais laiks. Izvēloties dienu skaistumkopšanai, arī lūkosimies 
pēc zaļajām dienām. Tīrīšanai, mazgāšanai un rūpēm par spodrību Zemes 
dienas neder – dubļu būs vairāk nekā spodrības.

Ar baltu fonu iezīmētajās dienās mūsu lielākais palīgs ir Gaisa stihija. Tas 
ir rosīgas darbošanās, izziņas un informācijas apmaiņas dienas, kad vairāk 
jānodarbina prāts un pirksti, nekā muskuļi. Dārza darbiem Gaisa dienas 
nav pārāk draudzīgas, īpaši tad, kad Mēness viesojas Ūdensvīra zīmē. Gaisa 
dienas ir dažādas, katrai savi ieteicamie darbi (pētī simboliņus!), taču visās 
tajās droši var ķerties pie darbiem, kas veicina svaiga gaisa un gaismas 
ienākšanu mājoklī.

Ar zilu fonu iezīmētajās Ūdens stihijas dienās mūsu ikdienas darbos 
labākais palīgs ir ūdens. Šajās dienās jālaista augi, jāmazgā veļa, jātīra un 
jāmazgā – mazgāšanas līdzekļu un sadzīves ķīmijas vajadzēs daudz mazāk 
un videi tie nesīs mazāk kaitējuma. Savukārt no darbiem, kur nepieciešama 
ātra žūšana vai stabīlas, pamatīgas konstrukcijas, Ūdens dienās labāk 
atturēties. Arī skaistumkopšanai šīs dienas der reti – sekojiet simboliņiem 
un neieplānojiet friziera apmeklējumu un pīlingu Vēzī vai Zivīs!
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