
***
Senāk riska grupā bija 
narkomāni un 
prostitūtas, 
tagad – pensionāri.

***
Ar ko mēslojām, tas arī 
izauga.

Zirnis joko g

HORIZONTĀLI
1.Noteikts uztura režīms.  
4.A. Mērdokas romāns.  
12.Mākslinieka darbnīca. 13.Novada 
centrs Kurzemē. 14.Pilsēta Lietuvas 
ZA. 15.No jauna, vēlreiz. 16.Lazdas 
auglis. 18.Latviešu gleznotājs 
(1887–1975). 19.Svinīga sanāksme 
skolā. 22.Produkts, ko iegūst no 
maniokas cietes. 24.Latviešu aktrise 
(1957). 25.Sistēma zemes virskārtas 
mitruma regulēšanai. 26.Lūpziežu 
dzimtas puskrūms. 27.Adījuma valnis. 
29.Svinības ar mielastu. 30.Āpšu 
mitekļi. 33.R. Vaijāna romāns.  
36.Latviešu diriģents (1943–2019). 
40.Karaspēka apakšvienību iebrukumi 
pretinieka aizmugurē. 41.Japāņu 
arhitekts (1913–2005). 42.Pilsēta 
Latvijā. 43.Ostas pilsēta Itālijas D. 
44.Saules sistēmas planēta. 
45.Kādas darbības izraisīta parādība.
VERTIKĀLI
2.Mierīgs, laimīgs stāvoklis. 3.Galda 
piederumi. 5.Iepriekšējā dienā.  
6.Zero. 7.Kazahstānas galvaspilsētas 
Nursultanas agrākais nosaukums. 
8.Skaidrot jēgu. 9.Rīgas pilsētas daļa. 
10.Dienas sākuma daļa. 11.Suķe. 
17.Sloku dzimtas bridējputns.  
20.Ziediem rotātu ratu rindu 
brauciens svētkos. 21.Otrs 

augstākais kalns Libānā  
22.Nepieaugusi govs. 23.Organiskas 
izcelsmes nogulumiezis. 24.Pūlis.  
28.Dot, piešķirt kādam bez atlīdzības. 
29.Laukstrādnieki feodālajā Latvijā. 
31.Iet, vairoties no peļķēm.  
32.Savstarpējas attiecības.  
34.Latviešu dziedātāja (1956).  
35.Apdzīvota vieta Tukuma novadā. 
37.A. Dargomižska opera.  
38.Kanādas galvaspilsēta. 39.Šaurs 
gaismas kūlis. 

IEPRIEKŠĒJĀS MĪKLAS 
ATRISINĀJUMS
HORIZONTĀLI
1.Režīms. 6.Figūra. 10.Asama.  
12.Klajš. 13.Kūkot. 14.Gaurs. 15.Real. 
21.Bidē. 22.Atnāk. 23.Balka. 24.Tīņi. 
25.Nes. 26.Lava. 27.Beisbols.  
28.Riskants. 30.Izloksne. 34.Sasodīti. 
39.Omega. 40.Berne. 41.Mošķi.  
42.Kūsāt. 43.Kazino. 44.Apsēst.  
VERTIKĀLI
2.Elzasa. 3.Īpašs. 4.Saukt. 5.Laiks.  
6.Fanta. 7.Ganga. 8.Rāpuļi. 9.Čakarēt. 
11.Iespēja. 16.Laims. 17.Anatoms. 
18.Aknīste. 19.Absurds. 20.Plaksts. 
21.Balva. 27.Bairons. 29.Stihija.  
31.Liesma. 32.Krabji. 33.Nabuko.  
35.Avesta. 36.Osmijs. 37.Īkšķis.  
38.Krasi.

krustvārdu mīkla

Sastādījusi Anda Straume

dienas izlasepadoms

Linda Liepiņa 

«Viņi ir divi un jauni. Sievie-
te un vīrietis. Kad viņiem ie-
nāk prātā doma par bērnu, to 
pavada daudzi iemesli, kāpēc 
tā nav laba ideja. Piemēram, 
zemeslode taču iet bojā, tā-
pēc atbildīgi būtu nevis radīt 
bērnus, bet stādīt mežus...» – 
tā īsumā tiek pieteikta Dailes 
teātra jaunā izrāde Elpa. Taču 
reālajā dzīvē vairums cilvēku 
rada pēcnācējus, nevis domā, 
kā atveseļot zemeslodes plau-
šas. Kāpēc viņi tagad ir apju-
kuši? 

«Starp citu, Dankana Mak-
millana lugas nosaukums ori-
ģinālā ir Plaušas,» atzīmē ak-
tieris Kārlis Arnolds Avots un 
uzreiz piebilst, ka notikumi 
izrādē ļoti sasaucas ar šodie-
nas situāciju. Tagad, kad 
daudz laika sanācis pavadīt 

mājās vienatnē vai divvientu-
lībā, atklājas gan paša rakstu-
ra šķautnes, gan citu rakstura 
īpatnības. «Reizēm cilvēki at-
tiecības izvēlas risināt ne tikai 
personīgi, bet globālu problē-
mu kontekstā, tā izvairoties 
no reālas sarunas,» paskaidro 
K. A. Avots. «Bet elpa – tā ir 
pauze, kad starp ieelpu un iz-
elpu var uzplaiksnīt jautā-
jums: par ko tad mēs šajā brī-
dī strīdamies? Uz konfliktsi-
tuāciju ir vērts paskatīties no 
malas.» 

Kārlis Arnolds Avots līdz 
šim uz Dailes teātra skatuves 
bijis nelielā lomā, tad ar val-
mieriešiem viesizrādēs. «Tik 
liela atbildība man ir pirmo-
reiz,» viņš atzīstas. D. Mak-
millana lugā Elpa aktieris spē-
lē pārī ar Aneti Krasovsku. Vi-
ņa loma – mazliet dzīves no-
guris vīrietis, kurš grib gan 

mīlestību, gan ikdienā labi 
paēst. «Tas ir dzīva cilvēka 
portretējums.» Režisors Dmit-
rijs Petrenko, būvējot izrādi 
un tēlu biogrāfijas, esot uzde-
vis aktieriem vienkāršu jautā-
jumu: kādu katrs gribētu, lai 
viņu redz partneris, un kādu 
negribētu, lai neredz neviens? 
«Tās ir lielas bailes – kāds bū-
šu, ja mainīšos, piekāpšos, at-
teikšos no kaut kā sava otra 
cilvēka dēļ? Bailes paspilgtina 
vēl apkārtējā sabiedrība, sa-
dzīve un pasaule ar savām 
globālajām problēmām,» at-
šifrē K. A. Avots. Lugā ir maz 
darbības, bet daudz sarunu? 
«Gluži tā nevarētu teikt. 
Mums nav rekvizītu, bez-
priekšmeta darbības. Uz ska-
tuves esam divi nepārtrauktā 
kontaktā. Tas rada intimitāti.»

Intriģējoši, ka faktiski var 
runāt par divām izrādēm, jo 

galvenajās lomās ir Kārlis Ar-
nolds Avots un Anete Krasov-
ska vai Gints Andžāns un Ieva 
Segliņa. Taču tā nav klasiskā 
dublāža. «Izrādē mizanscē-
nas nav vienādas, tās spēlē 
dažādas paaudzes,» piebilst 
Kārlis Arnolds Avots. «Esmu 
jaunāks un naivāks, Gints – 
nobriedis un nosvērtāks. Ja 
spēlētu kā viņš, man būtu jā-
melo.» Aktieris spriež, ka izrā-
de ir tik fleksibla, ka ikviens 
varēs saskatīt sevi kādā no 
dzīves situācijām, kas tiek ri-
sinātas uz skatuves. «Intere-
santi skatīties būs gan pā-
riem, gan tiem, kuri izlēmuši 
padzīvot vieni.» 

15. un 16. jūlijā uz Dailes 
teātra Lielās zāles skatuves iz-
rādē Elpa spēlēs Ieva Segliņa 
un Gints Andžāns, 17. un 18. 
jūlijā – Anete Krasovska un 
Kārlis Arnolds Avots.5

Kāds būšu, ja  
mainīšos otra dēļ?
Izrāde Elpa – personīgas izvēles globālu problēmu kontekstā

0  «ReiZēm cilvēki attiecības izvēlas risināt ne tikai personīgi, bet globālu problēmu kontekstā, tā izvairoties no reālas 
sarunas,» saka aktieris Kārlis Arnolds Avots, kurš izrādē spēlē kopā ar Aneti Krasovsku (otrā versijā šajās lomās iejūtas Gints 
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Bieži neievērots «negadī-
jums» automašīnā ir izlieti 
atspirdzinošie, saldinātie 
dzērieni. Visbiežāk tie nonāk 
uz sēdekļiem un mīkstā 
grīdas seguma. Atļaujot 
šķidrumam iesūkties un 
izžūt, ir risks, ka var sākt 
veidoties pelējums, tāpēc 
izlietie dzērieni jāsakopj 
uzreiz. Ja dzēriens nokļuvis 
uz auduma sēdekļiem, 
sākumā to var «atšķaidīt» ar 
tīru ūdeni, bet pēc tam, ja 
nav pieejami profesionāli 
kopšanas līdzekļi, var izman-
tot ūdens un sodas maisīju-

mu, kuru ieberž ar zobu 
birstīti un nosusina ar tīru 
lupatiņu. Auto paklājam gan 
vajadzētu īpašo tīrīšanas 
līdzekli. Praktiskāk arī būtu 
pāriet uz gumijas paklāji-
ņiem, kas ir vieglāk kopjami. 
Avots: Nissan Norde autoservisa 
vadītājs Mārtiņš Mālnieks

Šķidrumi uz auto sēdekļiem Pasākums. Laikmetīgajā 
trešdienā muzicēs stīgu 
kvartets Sponte, būs skatāma 
Katrīnas Albužes laikmetīgās 
dejas improvizācija Šeit un 
tagad un Ainas Bikšes un 
Lidijas Zaneripas izstāde. 
Kur, kad: Tallinas ielas kvartālā 
no plkst. 18.30. 

iLustRācijas. Mākslas 
akadēmijas grafikas studen-
tu bilžu grāmatu skate 
Atmiņas reflektē par perso-
nīgo atmiņu, atmiņas neuz-
ticamo dabu, par sāpīgām 
un priecīgām atmiņām. 
Kur, kad: mākslas telpā Aminori 
līdz 20. augustam.

Auns
Pārāk jūtīgi uztversiet katru 
aizrādījumu, nepieļaujiet strīda vai 
pat skandāla izcelšanos. Būsiet 
autoritārs priekšnieks. 
Vērsis
Jūsu diplomāta spējas nogludinās 
briestošas nesaskaņas. Uzklausiet 
kāda cilvēka padomu, bet spriediet 
pats. 
Dvīņi
Finanšu partneris domās tikai par 
savām interesēm, esiet nomodā par 
savām. Esiet informēts par notikumu 
gaitu.
Vēzis
Esiet draudzīgs arī tad, kad tuvinieks 
nerīkojas pēc jūsu prāta. 
Neuzspiediet nevienam savu viedokli 
ar varu, esiet diplomātisks arī mājās. 
Lauva
Ieteicams visur ievērot atklātības 
principu. Vienatnē izdomātā rīcība 
vēlāk var būt jāmaina. 
Jaunava
Pārliecinieties, ka esat izpildījis 
likuma prasības, nepieņemiet vēlamo 
par esošu. Tiks novērtēta jūsu 
godprātība.

Svari
Pieņemiet vecāka radinieka padomu 
vai palīdzību. Nav ieteicama diskusija 
ar amatpersonu, katrs centīsies 
spītīgi palikt pie sava.
Skorpions
Laba diena laulībām, var būt 
iepazīšanās, kas sola jaunas 
attiecības. Būs laimēšanās, ja to 
neaizbaidīsiet ar dusmām un agresiju. 
Strēlnieks
Būsiet devīgs tad, kad pats to 
gribēsiet. Kāda cilvēka atkārtotu 
lūgumu uzskatīsiet par izmantošanas 
mēģinājumu.
Mežāzis
Nesteidzieties notikumiem pa 
priekšu. Vērojiet notikumu attīstību 
un izprotiet, kādā veidā tie jums ir 
labvēlīgi. Būs laimēšanās.
Ūdensvīrs
Aiciniet mājās cienījamus viesus. 
Nebēdājiet par kolēģa aplamo 
uzvedību, rādiet pats godprātības 
paraugu.
Zivis
Netāls ceļojums var pavērt jaunas 
iespējas. Labi apmeklēt dabas parku. 
Uzmaniet bērna aktivitātes.

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

Rīga +21°C 
ZA,  
2,4 m/s

+17°C 
Z,  
1,2 m/s

+17°C
Z,  
1,6 m/s

+16°C
ZR,  
1,3 m/s

+17°C
ZR,  
2,4m/s

+19°C
ZR,  
2,3 m/s

Liepāja +22°C
ZA,  
1,7 m/s

+15°C
R,  
0,6 m/s

+18°C
A, 
3,4 m/s

+18°C
ZA,  
2,3 m/s

+17°C
ZA,  
1,7 m/s

+18°C
ZR,  
1,8 m/s

Valmiera +21°C
Z, 
3,3 m/s

+15°C
ZA,  
1,5 m/s

+17°C
Z,  
2,1 m/s

+15°C
Z,  
1,7 m/s

+17°C
Z,  
1,7 m/s

+20°C
R,  
2 m/s

Alūksne +18°C
Z,  
4,7 m/s

+16°C
Z,  
1,7 m/s

+16°C
ZR,  
3,8 m/s

+14°C
ZR,  
2,6 m/s

+16°C
ZR,  
2,6 m/s

+18°C
ZR,  
1,5 m/s

Daugavpils +20°C
Z,  
5 m/s

+14°C
ZR,  
1,9 m/s

+17°C
ZR,  
2,9 m/s

+15°C
ZR,  
2,1 m/s

+11°C
Z,  
2 m/s

+19°C
ZR,  
1,8 m/s

Avots: yr.no
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