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Ievads 

 

Es šo tēmu izvēlējās tāpēc, ka mani ļoti interesē dažāda veida horoskopi un astroloģija. 

Manuprāt, astroloģija un horoskopija ir diezgan aktuāla tēma pasaulē, it īpaši jauniešu vidū. 

Cilvēkiem mūsdienās ir dažāda uztvere pret astroloģiju – vieni domā, ka tas ir visprecīzākais veids, 

kā nolasīt savu nākotni, kā uzzināt savu saderību ar citām zīmēm un kā vispār tikt ar sevi skaidrība. 

Bet otri uzskata, ka tas nav nevienam vajadzīgs, ka tās ir muļķības, ka tā taču nevar būt u.t.t. Tas, 

manuprāt nozīmē to, ka viņiem ir savādāka dzīves uztvere. Es pati piederu pie tiem cilvēkiem, kuri 

tic visām šīm lietām, tāpēc nolēmu ar šo savu pētniecisko darbu kaut nedaudz, bet tomēr 

iepazīstināt cilvēkus, un varbūt kāds, kurš tam netic, spēs noticēt.  

Mans mērķis ir izpētīt divu veidu horoskopus – zodiaka horoskopus un ķīniešu horoskopus. 

Tāda izvēle bija tāpēc, ka tie mani pašu ļoti interesē.  

Es savā darbā izpētīšu to, kādas ir zīmes, kuros gados un datumos tās ir, kāpēc un kā vispār 

tika atklāti manis izvēlētie horoskopi. Pētnieciskajā daļā es aptaujāšu cilvēkus, un pašās beigās es 

izdarīšu secinājumus par visu darbu kopumā. 
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1.Zodiaka horoskops 

 

Mūsdienu zodiaka astroloģija ir senās astroloģijas tāla pēctece. Saskaņā ar šo astroloģiju 

tava zodiaka zīme ir tavs personiskais kods, kas ļauj uzzināt visu par savu raksturu, dotībām un 

iespējām. Zodiaka horoskopa patiesums ir ļoti precīzs, jo tas ir novērots daudzu tūkstošu gadu 

garumā. Cilvēku viedokļi par zodiaka horoskopu atšķiras. Vieni domā, ka tās ir pilnīgas muļķības, 

otri katru dienu izlasa savu dienas horoskopu un izdara secinājumus, kāda būs viņu diena. 

 

1.1. Zodiaka zīmes 

 

Zodiakālās astroloģijas divpadsmit zodiaka riņķu zīmes, un to galvenās īpašības: 

 

Auns (21.marts-20.aprīlis) – uzstājīgs, līderis un neatlaidīgs 

Vērsis (21.aprīlis-21.maijs) – nelokāms, valdonīgs un uzticams 

Dvīņi (22.maijs-21.jūnijs) – elastīgs, daudzpusīgs un komunikabls 

Vēzis (22.jūnijs-22.jūlijs) – jūtīgs, gādīgs un sargājošs 

Lauva (23.jūlijs-23.augusts) – radošs, teatrāls un spēkpilns 

Jaunava (24.augusts-22.septembris) – uzmanīgs, kritisks un analītisks 

Svari (23.septembris-22.oktobris) – apdomīgs, diplomātisks un harmonisks 

Skorpions (23.oktobris-21.novembris) – kaislīgs, intensīvs un mērķtiecīgs 

Strēlnieks (22.novembris-21.decembris) – brīvību mīlošs, zinātkārs un elastīgs 

Mežāzis (22.decembris-20.janvāris) – piesardzīgs, uzticams un neatlaidīgs 

Ūdensvīrs (21.janvāris-19.februāris) – neatkarīgs, izdomas bagāts un neparasts 

Zivs (20.februāris-20.marts) – līdzcietīgs, intuitīvs un jūtīgs 
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2. Ķīniešu horoskops 

 

 Ķīniešu horoskops ietver sevī visu Austrumu gudrību. Saskaņā ar leģendu, ķīniešu 

horoskopu ir sastādījis pats Buda Debesu imperatora vadībā. Leģenda vēstī, ka reiz Buda savā 

dzimšanas dienā esot saaicinājis ciemos visus zvērus, taču laiks ārā bijis auksts, un lai nokļūtu uz 

svinībām vajadzējis pārpeldēt platu upi, tāpēc pie Budas esot nonākuši divpadsmit visneatlaidīgākie 

dzīvnieki – Žurka, Vērsis, Tīģeris, Trusis (Kaķis), Pūķis, Čūska, Zirgs, Kaza (Aita), Pērtiķis, Gailis, 

Suns un Cūka. Buda viņiem par to uzdāvinājis katram savu valdīšanas gadu – tieši tādā secībā, kādā 

viņi ieradušies pilī. Pirmās dokumentālās liecības par ķīniešu astroloģijas esamību attiecas uz divi 

tūkstošā gada sākumu pirms mūsu ēras. Ķīniešu horoskopa zīmes mainās tikai vienu reizi gadā.  

 

 

 

Žurkas gadi - 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 

Vērša gadi – 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 

Tīģera gadi – 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 

Truša gadi – 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 

Pūķa gadi – 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 

Čūskas gadi – 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 

Zirga gadi – 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 

Kazas gadi – 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 

Pērtiķa gadi – 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 

Gaiļa gadi – 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 

Suņa gadi – 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 

Cūkas gadi – 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 

 

2.1. Ķīniešu horoskopa zīmju galvenās īpašības 

 

1. Cūka – cūka ir labsirdīga, naiva un dažreiz pat bezpalīdzīga. Viņai galvenais dzīvē ir būt 

laimīgai. Viņa ir taisnīga, uzticīga un miera pilna. Bet kad cūka saskaras ar realitāti, tad viņa jūtas 

sarūgtināta un bēdīga. Cūkām ir grūti pielāgoties dzīvei un apkārtējai pasaulei. Viņas nemāk 

pretoties realitātei, īstenībai. Cūkas tiecas pēc zināšanām, bezrūpīgas dzīves un baidās no 

nepatikšanām. 
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2. Čūska – austrumu horoskopā čūska ir labsirdīgs dzīvnieks un viņa simbolizē gudrību un 

labestību. Vīrieši, kuri dzimuši čūskas zīmē ir romantiski, gudri un apburoši, bet sievietes – 

slavenas un populāras, ekstravagantas un nedaudz izlutinātas, pateicoties savam skaistumam. 

Intuīcija ir čūskas stiprā puse. Draugiem labāk palīdzēs ar padomu, nevis naudu, jo viņām nepatīk 

aizdot naudu. Viņas parasti paļaujas pirmajam momentam un lēmumus pieņem visai ātri, daudz 

nedomājot. 

 

3.Gailis – runā visu ko domā. Bez lielas kautrēšanās. Gaiļiem ir vienaldzīga godīga 

attieksme pret citiem un pasauli vispār. Viņiem svarīgāk ir pievērst sev uzmanību. Viņš vairāk ir 

liels fantazētājs, runātājs, nekā darītājs. Bet tas nenozīmē, ka Gaiļi ir neuzņēmīgi vai bailīgi. Viņi ir 

mierīgi, mājās sēdēšanai piemēroti cilvēki. 

 

4. Kaķis – Ķīnā to sauc par kaķa gadu, Japānā par truša. Lai vai kā, bet šis gads ir 

laimīgākais šajā Mēness ciklā, un šajos gados dzimušie cilvēki ir laimes lutekļi, kuriem vienmēr 

tiek viss labais un skaistais. 

 

5. Kaza – Pēc ķīniešu uzskatiem kaza ir pati sava likteņa un dzīves noteicēja. Kazas ir 

labsirdīgas, devīgas, apburošas, darbīgas, līdzsvarotas un solīdas. Viņām labi veicas visādi 

amatniecības darbi. Kazas vienmēr ir neapmierinātas ar savu dzīvi un likteni. Kaza var gūt 

panākumus zinātnē vai mākslā. 

 

6. Mērkaķis - Mērkaķis ir vissarežģītākā un pretrunīgākā zīme. Parasti viņi ir cilvēki ar 

grūtu un nelaimīgu likteni. Mērkaķi ir godkārīgi, viņu domas un vēlmes ir diezgan seklas. Tomēr, 

pateicoties savai lapsas viltībai, viņi spēj jebkuru apmānīt. Mērkaķiem ir fenomenāla atmiņa, viņi 

atceras vissīkākās detaļas par visu ko lasa, redz, dzird. Mērkaķi var zibenīgi pieņemt lēmumus un 

tūlīt arī izpildīt nodomāto. 

 

7. Pūķis -  Pūķa gads skaitās mieru un auglību nesošs. Pūķa zīme sniedz cilvēkiem, kas 

dzimuši šajā gadā četras dāvanas: bagātību, labestību, harmoniju un ilgu mūžu. Pūķi ir veselīgi, 

dzīves mīloši un enerģiski, kas iedvesmo ticību nākotnei. Viņi nav spējīgi uz nekrietnībām, meliem 

un nodevību. Viņu raksturīgākā iezīme ir tiešums un tikumība.Pūķi var droši ķerties klāt jebkuram 

darbam - viņi gūst panākumus jebkurā nozarē, lai tā būtu medicīna, politika, reliģija vai māksla. 

Nereti Pūķi ziedo sevi cēliem mērķiem un pat šeit sasniedz iecerēto. Tomēr dažreiz Pūķi izlieto 

savu enerģiju un entuziasmu ļauniem mērķiem ar tādu pašu neatlaidību, kādu citos apstākļos 

izmanto labiem nodomiem. Pūķiem reti izdodas kādu mīlēt. 
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8. Suns - Suņi slēpj savas jūtas un pārdzīvojumus zem cinisma maskas. Viņiem mēle ir 

īstajā vietā, un suņi izsaka sarkastiskas piezīmes par jebkuru tēmu. Suņi ir ietiepīgi, izlēmīgi un, lai 

gan nicina pasauli, uzņēmīgi cenšas sasniegt nospraustos mērķus. Starp cīnītājiem par sociālo 

vienlīdzību noteikti būs Suņa gadā dzimušie cilvēki. Un tomēr Suņi skaitās taisnīgākie un 

labestīgākie radījumi visā ķīniešu kalendārā. Mīlestībā Suņi parasti negūst sapratni. Partneri uzskata 

viņus par aukstiem aprēķinātājiem, sekliem un nežēlīgiem, bet patiesībā šis iespaids ir mānīgs. Tas 

tādēļ, ka Suņi saglabā savu skeptisko nostāju arī mīlestībā, liekot apšaubīt gan savas, gan partnera 

jūtas. 

 

 9. Tīģeris -   Starp Tīģeriem astrologi sazīmē slavenus revolucionārus un vienkārši cilvēkus 

ar nemierīgu raksturu un ugunīgu temperamentu. Tīģeri nav spējīgi apdomāt savu rīcību un tāpēc 

noved sevi un citus līdz traģēdijām un katastrofām. Tīģerim trūkst skaidra prāta un mērenības; 

vienreiz ķēries pie riskantas lietas, viņš vairs nespēj apstāties, un diez vai pasaulē eksistē tāds spēks, 

kas spētu viņu vest pie prāta!!! Tīģeris bieži vien ir konfliktā ar visu pasauli - draugiem, 

radiniekiem, kolēģiem un, protams, sevi pašu.  

 

10. Vērsis - Vērši ir apdāvināti ar zinošu, oriģinālu prātu un vispār noslieci uz prātošanu. 

Vērši ir mājās sēdētāji un nereti mēdz pavadīt laiku vienatnē, iedziļinoties savu fantāziju pasaulē. 

Parasti mierīgs un ironisks, bet, ja viņiem iešaujas prātā kāda uzmācīga ideja, tad Vērsis zaudē 

pašsavaldīšanos. Vērsis ir ideju fanātiķis, šovinists un, aizstāvot savu taisnību, kļūst ass, 

nepielabināms un pat agresīvs. Vērsis ir spītīgs dzīvnieks un paliks pie sava, neieredzot tos, kas 

traucē īstenot viņa plānus un idejas. 

 

11. Zirgs - Cilvēki, kas dzimuši Zirga gadā, mīl sabiedrību, tusiņus, sporta sacensības, 

trokšņainus teātra foajē, viesības un jubilejas. Jautri un patīkami viņi vienmēr kļūst par sabiedrības 

dvēseli. Zirgi ir azartiski un tādēļ bieži izvēlas sportista vai politiķa karjeru. Viņi prot valdīt pūli, un 

nodarbošanās ar politiku sniedz viņiem lielu prieku. Zirgi ir apķērīgi, praktiski, drīzāk viltīgi nekā 

gudri. Viņi rada iespaidu par to, ka ir pārliecināti par sevi, nešaubās par savu taisnību, bet patiesībā 

zem šīs maskas slēpj savu pārliecības trūkumu un vājo raksturu.  

 

12. Žurkas - Sargieties no Žurkām!!! Aiz apburošās, mierīgās eņģeļa ārienes Žurkas slēpj 

savu indīgo raksturu un nebūt ne labākās tikumiskās īpašības. Žurkas - baumotājas, skandālistes un 

riebīgas intrigantes. Viņas ir neiedomājamas rīmas, azartspēļu cienītājas, patīk augstāko aprindu 

izklaides un draudzīgas ballītes, bieži ir pašu neiedomājamāko klubu biedri. Viņas ir apburošas un 

nespēj dzīvot bez sabiedrības, kurā var paspīdēt ar savu šarmu un augstāko aprindu manierēm.  
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3. Aptaujas apskats 

 

Aptaujā ir piedalījušies 15 cilvēki un vidējais respondentu vecums ir 19 gadi. Secinu, ka sievietēm 

ir bijusi lielāka interese aizpildīt šo aptauju. 

 

Pēc  pirmā jautājuma atbilžu rezultātiem secinu, ka lielākā daļa respondentu vai nu nezin, vai nu 

kaut ko ļoti maz ir dzirdējuši par ķīniešu horoskopu. 

 

Pēc otrā jautājuma atbilžu rezultātiem secinu, ka lielākā daļa zina, kas ir zodiakālais horoskops, un 

tas, manuprāt, ir tāpēc, ka visi sociālie portāli ir pilni ar gan patiesiem horoskopiem, gan arī 

nepatiesiem, un katrs vairāk vai mazāk par tiem ir kaut nedaudz kaut ko uzzinājis. 

 

Lielākā daļa respondentu zina, kas viņi ir pēc šiem horoskopiem, 33 procentu aptaujāto nezin kas 

viņi ir pēc šiem horoskopiem, bet tikai vienam cilvēkam tas neinteresē. 
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Ceturtajā jautājumā gandrīz puse respondentu ir pārliecināti, ka viņu horoskopa zīmes atbilst viņu 

personībai, 33 procenti nav pārliecināti, 2 aptaujātie ir pārliecināti, ka neatbilst un 1 respondents 

nemaz par to nav interesējies. 

Piektajā jautājumā lielākā daļa aptaujāto izmanto dienas horoskopus, 2 respondenti izmantotu, ja 

zinātu kur meklēt, un atlikušie 5 respondenti neizmanto dienas horoskopus. 

 

40 procenti no aptaujātajiem cilvēkiem tic horoskopiem, turpretī 60 procentu respondentu netic 

tiem. 

 

Pēdējo jautājumu uzdevu, lai secinātu, kāda vecuma cilvēki vairāk ir aizpildījuši manu aptauju. 

Secinu, ka gandrīz visi respondenti bijuši vecumā no 16 līdz 30 gadiem. Līdz 15 gadiem ir bijuši 

tikai 3 respondenti, bet vecāks par 30 – tikai 1. 
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Secinājumi 

 

 Rakstot šo darbu es secināju, ka horoskopu zīmēs slēpjas kas vairāk, ka tie nav tikai 

apzīmējumi tam, kurā datumā vai mēnesī esi dzimis. Tas ir kaut kas vairāk. Tas ir kaut kas dziļāk 

pētīts. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs paši uzminēt nevaram. Es secināju, ka katrai zīmei nav tikai 

viena, divas vai trīs rakstura īpašības. To ir daudz vairāk. Un katrai zīmei tās ir atšķirīgas. Sapratu, 

ka tās ir daudz nopietnākas lietas, nekā biju tās iedomājusies. 

 

 

Nobeigums 

 

 Nobeigumā gribēju pateikt to, ka mani šis darbs iedvesmoja vēl vairāk un dziļāk izpētīt visu 

iespējamo informāciju par šiem horoskopiem, šīm horoskopu zīmēm un varbūt vēl par kādu citu 

horoskopu zīmēm, jo šīs nebūt nav vienīgās. Mani jau pašā sākumā ieintriģēja šo horoskopu 

apzīmējumi. Visā kopumā es jūtos apmierināta par savu rezultātu, par to, kā izstrādāju savu darbu, 

un par to, ko jaunu es pati uzzināju. Jaunas lietas es uzzināju ļoti daudz, bet bija arī tādas, kuras jau 

iepriekš zināju.  
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