
***
Gāja septītais Covid-19 
karantīnas mēnesis. 
Strādāt par vēdera tiesu 
vēl neskaitījās prestiži, 
bet vairs nebija kauns.

***
Traģēdija alus festivālā: 
garāžā nelaikā ienāca sieva.

Zirnis joko g

HORIZONTĀLI
1.Pūpolvītols. 5.Nīderlandiešu 
gleznotājs (1508–1575).  
12.Krustziežu dzimtas dārzenis.  
13.Iedzimti, katrai sugai raksturīgi 
sarežģītu reakciju kopumi. 14.Izteikt 
nosodījumu, pārmetumus.  
15.Latviešu gleznotājs, grafiķis 
(1932–2014). 16.Gaisā kaltēts māla 
ķieģelis. 17.Galvenās Kaukāza grēdas 
augstākā virsotne. 19.Ostas pilsēta 
Beļģijas ZR. 21.Apdzīvota vieta 
Smiltenes novadā. 22.Balsta stabs, 
baļķis. 24.Vēsturiski (XVI–XIX gs.) 
lauka nocietinājumi. 28.Augstprātīga, 
iedomīga amatpersona.  
29.Tēls I. Leimanes romānā Vilkaču 
mantiniece. 30.Endēmi 
Madagaskaras puspērtiķi. 32.Celtnis. 
34.Labsajūta. 36.Frikcija. 37.Cilvēki 
ar nervu sistēmas darbības 
traucējumiem. 38.Ķīnas oši.  
39.Nūjiņveida baktērija, daudzu 
infekcijas slimību ierosinātājs.  
40.Smagums kuģa stabilitātes 
iegūšanai.
VERTIKĀLI
2.Kantona centrs Šveices vidusdaļā. 
3.Uzraudzīt mājlopus. 4.Deguna 
ārējās atveres. 6.Dzīva kustība, 
spraigums. 7.Ietekmes līdzeklis.  
8.Kapu komplekss senajos kultūras 
centros. 9.Latviešu rakstnieks 
(1908–1942). 10.Krāsns kruķis.  

11.Laboratorijas trauki. 18.Alerģiska 
slimība ar lēkmjveida aizdusu.  
19.Divmastu burukuģis.  
20.Vadakstes labā pieteka. 21.Kluči. 
23.Valsts A–Āfrikā. 25.Hakasijas 
administratīvais centrs.  
26.D. Kostolāņi romāns. 27.E. Virzas 
pirmais dzejoļu krājums. 31.Gatavot, 
veidot. 33.Seni tilpuma mēri.  
34.Datora mazākās adresējamās 
informācijas vienības. 35.Ventas 
lielākā pieteka. 36.Ar zīmogu 
apstiprināts Romas pāvesta 
rīkojums.
IEPRIEKŠĒJĀS MĪKLAS 
ATRISINĀJUMS
HORIZONTĀLI
1.Klons. 4.Kvass. 12.Bultene.  
13.Kalvene. 14.Delta. 15.Nandu. 
16.Raikins. 18.Stends. 19.Tāss.  
22.Balkons. 24.Ēvele. 25.Lilioms.  
26.Zvērīgs. 27.Muarē. 29.Taverna. 
30.Ezis. 33.Krauls. 36.Lapsene.  
40.Valgi. 41.Telpa. 42.Jelgava.  
43.Nometne. 44.Kauss. 45.Salsa. 
VERTIKĀLI
2.Lietus. 3.Niedre. 5.Vakar. 6.Salmi. 
7.Abonēt. 8.Klinčs. 9.Dolidze.  
10.Meti. 11.Versts. 17.Kokarde.  
20.Āzija. 21.Stilets. 22.Bezē.  
23.Nagļi. 24.Ēsma. 28.Aprīlis.  
29.Tūlijs. 31.Zīlīte. 32.Saites. 
34.Uganda. 35.Svemps. 37.Pols. 
38.Elara. 39.Etaps.

krustvārdu mīkla

Sastādījis Ziedonis Zabarovskis

dienas izlasepadoms

Linda Liepiņa 

DaiLes teātra Kamerzālē 
rīt, 9. oktobrī, pirmizrāde 
Dankana Makmillana lugas 
Monstrs iestudējumam, kas 
bija ieplānota jau martā. 
Monstrs, vārdā Covid-19, iz-
jauca plānus. Bet kas ir šis 
Dailes Monstrs? Aktieris Gints 
Andžāns tam saredz vairākas 
sejas: «Izrādes kontekstā 
monstrs pret vienu varoni ir 
sabiedrība, pret otru – kon-
krēta personība, pret trešo va-
roni tā ir dzīve, pret ceturto 
varoni monstrs ir attiecības. 
Katram no mums ir savs 
monstrs.»

Šajā izrādē Gints Andžāns 
ir jauns skolotājs Toms, kurš 
Derilam (Kārlis Arnolds Avots) 
– puisim, kas neapmeklē 
stundas un izceļas ar destruk-
tīvu uzvedību, ir kaitinošs, uz-

dod nepiedienīgus jautāju-
mus un lieto nepiedienīgus 
vārdus, – liek ievērot noteiku-
mus. Konflikts starp viņiem 
abiem ir neizbēgams. «Es ne-
cīnos ar viņu, bet mēģinu pa-
līdzēt,» precizē G. Andžāns. 
Lomas veidošanas sakarā, 
protams, uzjundīja skolas ga-
du atmiņas, bet Gints teic: 
«Tik traki ar mani nebija, lai 
gan šad tad problēmas skolo-
tājiem mēdzu sagādāt. Caur 
šo lomu spēju nojaust, kā ju-
tās mani pedagogi. Tikai ta-
gad zinu, cik skolotājam jābūt 
lielai savaldībai, pacietībai, 
paškontrolei, apņēmībai.» 
Reālajā dzīvē pedagoga lomā 
G. Andžānam sanācis būt ļoti 
nosacīti, spēlējot kopā ar jau-
najiem aktieriem un atbildot 
uz viņu uzdotajiem jautāju-
miem, nevis palīdzot pēc sa-
vas iniciatīvas, tāpat arī dažas 

sezonas strādājot par slēpo-
šanas instruktoru. 

Izrādi caurvij tēma par to, 
ka Derils nemāk dzīvot reāla-
jā pasaulē. Viss, ko Derils zi-
na, nāk no televīzijas un fil-
mām. Viņš apbrīno Čārlzu 
Mensonu, Džeku Uzšķērdēju 
un Osamu bin Ladenu, viņu 
fascinē vardarbība un spīdzi-
nāšana... «Pusaudžiem elki ir 
vajadzīgi, bet tiem jāietekmē 
pozitīvi, tam jābūt labam pie-
mēram,» skaidro G. Andžāns. 
Viņš pajoko, ka varētu arī iz-
mantot atziņu – «kad mēs au-
gām, tad gan tā nebija». «Dro-
ši var apgalvot, ka tagad visat-
ļautības līmenis ir krietni pie-
audzis. Nav runa par visiem, 
bet tomēr visatļautība krietni 
pārsniedz normas robežas. 
Paralēli pieaug neaizskaramī-
bas līmenis. Par upuri biežāk 
tiek padarīts skolotājs. Skolo-

tājs, kas paceļ balsi, kļūst par 
apsūdzēto, lai gan viņš ir sevi 
aizstāvējis, gribējis panāk 
temperatūras krišanu klasē. 
Bet ļoti iespējams, ka es tā ru-
nāju, būdams šīs izrādes ie-
spaidā, jo Kārlis Arnolds, pre-
cīzāk, viņa varonis, mani ir 
krietni nokaitinājis.»

Izrāde vēsta par sarežģīto 
pieaugšanas procesu, tāpēc 
būs saistoša jauniešiem un 
viņu vecākiem. «Varbūt sko-
lēni sevi nesalīdzinās ar Deri-
lu, bet spēs ieraudzīt, kā tāda 
uzvedība izskatās no malas 
un ko tā nodara. Skolotāju 
viedoklis, iespējams, būs ak-
tīvs – «nu jūs redzat, kā ir!». Es 
pieļauju, ka skolotāji neko 
jaunu izrādē neieraudzīs, tā ir 
viņu ikdiena. Bet vidutājiem, 
vecākiem, gan varētu rasties 
iespēja aizdomāties par sa-
viem bērniem.» 5

Kad visatļautība  
pārsniedz normu
Izrādē Monstrs – iespēja paskatīties uz sevi no malas

0  «es necīnos ar viņu, bet mēģinu palīdzēt,» par savu varoni jaunajā izrādē – skolotāju Tomu, kurš kaitinošam, stundas 
bastojošam un destruktīvam skolēnam Derilam liek ievērot noteikumus, – saka aktieris Gints Andžāns. Šī loma viņam ļāvusi 
nojaust, cik lielai savaldībai, pacietībai, paškontrolei, apņēmībai jāpiemīt pedagogiem.  F o t o – K r I s ta p s K a l n s , D i e na s m e D i j i

Vaļīgas rozetes, kas 
stingri neturas sienā, izman-
tošana ir viena no biežāka-
jām elektrodrošības kļūdām, 
ko mēdzam vieglprātīgi 
pieļaut cerībā, ka nekas slikts 
jau nenotiks. Elektrību 
izaicināt nedrīkst – ja redzi, 
ka kontaktligzda nav izman-
tošanai droša, neizmanto to! 
Tāpat nekādā gadījumā 
nepieslēdz pie strāvas 
elektroierīces (datoru, 
televizoru, rūteri, pagarinā-
tāju u. c.), ja ir aizdomas, ka 
tās ir bojātas vai savu laiku 
nokalpojušas. Arī bojāts 

elektrības vads ir signāls, ka 
konkrēto ierīci lietot ne-
drīkst. Vienmēr izmanto 
elektroierīces uzmanīgi, 
atbilstoši lietošanas instruk-
cijai, bet, dodoties ārpus mā-
jokļa, elektroierīces atvieno 
no elektriskās strāvas. 
Avots: AS Sadales tīkls

Ja boJāts – pie strāvas nepieslēdz! iZstāDe. Izstāde Boriss 
Bērziņš. Lapaspuses, atzīmē-
jot mākslinieka 90. jubileju, 
iepazīstina ar neparastiem 
artefaktiem no viņa apjomī-
gā mantojuma. 
Kur, kad: Nacionālajā bibliotēkā 
līdz 31. janvārim. 

Kino. Sarīkojumā, kas 
veltīts rakstnieka un filmu 
scenāriju autora Ērika Lansa 
80 gadu jubilejai, – tikšanās 
ar jubilāru, viņa kolēģiem un 
režisori Dzintru Geku-Vasku, 
kā arī dokumentālā filma 
Džona Doreda sala (2007).
Kur, kad: Splendid Palace plkst. 
18.00.

Auns
Minimālas aktivitātes diena. 
Ieplānojiet mierīgas pārdomas, 
sastādiet jaunu projektu, 
pārliecinieties par ievērotiem 
likumiem. 
Vērsis
Nepieņemiet nekādus lēmumus, jo 
vēlāk par tiem būs jālemj vēlreiz. 
Esiet uzmanīgs uz ceļa. Labvēlīga 
kolektīva muzicēšana. 
Dvīņi
Šķēršļu pārvarēšanu atlieciet uz citu 
dienu. Šodien nepareizi novērtēsiet 
apstākļus, iespējama kļūdīšanās. 
Vēzis
Jaunus partnerus izvēlieties 
nākamajā nedēļā. Var būt nesaskaņas 
ar iemīļoto personu, kas samazinās 
arī jūsu darbaspējas. 
Lauva
Veselībai nelabvēlīga diena, būsiet 
nervozs un dusmīgs. Var arī būt 
darīšana ar agresīvu cilvēku. 
Ievērojiet morāles likumus.
Jaunava
Radošām izpausmēm maz piemērota 
diena. Ieteicami maznozīmīgi un 
parasti darbi.  

Svari
Atrodiet notikumu pozitīvo pusi, 
neskumstiet par taisnības trūkumu 
sabiedrībā. Finansiālās problēmas 
šodien nerisiniet. 
Skorpions
Neapspriediet naudas jautājumus, 
centieties šodien naudu netērēt. Labi 
nodarboties ar mūziku, var 
sadarboties ar mūziķiem.
Strēlnieks
Būs grūti atrast kopīgu valodu, 
līdzcilvēki būs nomākti vai dusmīgi. 
Labi apspriest garīgus jautājumus, 
var tikties ar garīdznieku.
Mežāzis
Saviesīgs pasākums var beigties ar 
nesamierināmām viedokļu 
atšķirībām. Ievērojiet mājās 
ugunsdrošību. 
Ūdensvīrs
Nešaubieties par savu atrasto 
patiesību, nebēdājiet, ja kādam tā 
nav saprotama. Esiet piesardzīgs 
darbā ar sprāgstošām gāzēm.
Zivis
Neapvainojieties par skeptiķa 
šaubām, nestrīdieties, lai neizsauktu 
karastāvokli.

horoskopi
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laika  prognoze
Šodien Rīt Parīt
dienā naktī dienā naktī dienā naktī

Rīga +16°C 
DR,  
3,7 m/s

+13°C 
DA,  
2,6 m/s

+11°C
D,  
5,5 m/s

+13°C
D,  
2,7 m/s

+8°C
D,  
3 m/s

+12°C
D,  
2,5 m/s

Liepāja +14°C
DR,  
7,9 m/s

+14°C
D,  
2,2 m/s

+14°C
D, 
10,9 m/s

+14°C
D,  
8,6 m/s

+12°C
D,  
3,8 m/s

+13°C
D,  
3,1 m/s

Valmiera +14°C
D, 
2,9 m/s

+10°C
A,  
1,6 m/s

+10°C
D,  
3,7 m/s

+13°C
D,  
3,2 m/s

+8°C
D,  
3,3 m/s

+11°C
D,  
2,2 m/s

Alūksne +14°C
D,  
3,4 m/s

+11°C
DA,  
2,1 m/s

+9°C
D,  
3 m/s

+11°C
D,  
2,2 m/s

+7°C
DR,  
2,8 m/s

+9°C
D,  
1,6 m/s

Daugavpils +15°C
DR,  
2,8 m/s

+13°C
DA,  
1,9 m/s

+10°C
D,  
2,9 m/s

+11°C
D,  
1,2 m/s

+8°C
D,  
1,9 m/s

+10°C
DA,  
1,9 m/s

Avots: yr.no
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