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Partizanų  
pagerbimo diena

Nevyriausybinės organizacijos, 
padedančios stiprinti Lietuvos gyny-
binius pajėgumus, kartu su Mobiliza-
cijos ir pilietinio pasipriešinimo depar-
tamentu prie Krašto apsaugos minis-
terijos šiuo sunkiu metu nusprendė 
padėti skurstančių šeimų vaikams. 
Pasak Nevyriausybinių organizacijų 
koordinacinės tarybos pirmininkės, 
partizano Juozo Jakavonio-Tigro du-
kros Angelės Jakavonytės, už surink-
tus 1500 eurų nupirkta maisto pro-
duktų 92 vaikams. Keturių vaikų pro-
seneliai buvo partizanai. Maisto krep-
šeliai įteikti Vilniaus, Druskininkų, 
Kazlų Rūdos ir Marijampolės vaikams.

„Aplankyti vaikus būtent šią sa-
vaitę pasirinkome todėl, kad šią sa-
vaitę minima Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės vienybės 
diena. Turime padėti vieni kitiems, 
gal tie vaikai užaugę bus puikūs Tė-
vynės gynėjai“, - sakė A.Jakavonytė.

Gegužės 14-ąją, minint Pilietinio 
pasipriešinimo dieną, aplankyti ne tik 
vaikai. Nevyriausybinių organizacijų 
nariai Lukiškių aikštėje padėjo gėlių 
krepšelį ten, kur palaidotos relikvijos 
iš įvairių kovų už Lietuvos laisvę vie-
tų. Vainikas taip pat padėtas Kaune, 
Laisvės alėjoje prie paminklo „Aukos 
laukas“, kur 1972 m. susidegino Ro-
mas Kalanta. Vėliau gėlių krepšelis 
padėtas Marijampolėje, prie Tauro 
apygardos partizanų paminklo.

Režisieriaus 
įvertinimas

Vokietijos Vysbadeno mieste vy-
kusiame „goEast“ filmų festivalyje 
geriausiu režisieriumi paskelbtas fil-
mo „Nova Lituania“ kūrėjas Karolis 
Kaupinis. Filmas nukelia į konkretų 
laiką ir vietą - į 1938-ųjų Lietuvą, kur 
artėjančio karo nerimas vienišą poli-
tiką priverčia galvoti apie pakaitinės 
Lietuvos planus kažkur tolimame že-
myne. Paskutiniuosius nepriklauso-
mos Lietuvos metus vaizduojanti 
„Nova Lituania“ seka Lietuvos geo-
grafijos profesoriaus pastangas įtikin-
ti šalies vyriausybę sukurti atsarginę 
valstybę užjūryje ir taip gelbėti šalį 
nuo artėjančios pražūties. Istoriją, ku-
ri galėjo būti, Lietuvos žiūrovai šalies 
kino teatruose galės pamatyti vos 
jiems atvėrus duris. Filmas pripažin-
tas geriausiu Atėnų ir Rygos kino fes-
tivaliuose, pelnė specialų „Cineuro-
pa“ apdovanojimą Vilniaus kino festi-
valyje „Kino pavasaris“. Jame vaidina 
Aleksandras Kazanavičius, Vaidotas 
Martinaitis, Valentinas Masalskis, Ra-
sa Samuolytė, Eglė Gabrėnaitė.
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- Ar pasirodymas „Ozas Li-
ve“ scenoje ant „Ozo“ stogo 
jums pirmas toks potyris - ne-
įprasta vieta, žiūrovai, muzikos 
klausantys iš automobilių?

- Tikrai dar neteko tokio pa-
sirodymo turėti. Netikėtas ir ne-
įprastas renginio formatas, kurį 
sąlygojo karantinas, gali tapti įdo-
mia avantiūra. Ir pačiam smalsu, 
kaip viskas bus. Be to, šiame ka-
rantininiame laikotarpyje tai bus 
pirmas viešas mano pasirodymas. 
Labai pasiilgau groti.

- Ar sunku tiek laiko būti 
be scenos, klausytojų, be kon-
takto?

- Mano darbas yra kūrybiniai 
laikotarpiai. Kai dirbu studijoje, 
susitinku tik su atlikėjais, daug 
laiko leidžiu ir vienas. Todėl savi-
izoliacija man nėra toks jau sve-
timas dalykas.

Bet kalbant apie kūrybą, jos 
procesą karantino metu, man pa-
sikeitė darbo tempas, techniniai 
niuansai, tokie kaip, pavyzdžiui, 
šiuo metu kuriu dainą, o vokalai 
įrašyti ir atsiųsti tiesiog telefonu. 
Iššūkiai man patinka, tik ne per 
ilgi.

Koncertinės veiklos sustab-
dymas leido dar stipriau įvertinti 
kontaktą su gyvu klausytoju, jo 
svarbą menininko gyvenime ir 
kūrybai.

Tad šiuo metu sunku buvo 
daugiau psichologiškai prisitaiky-
ti prie karantino sąlygų - visa 
aplinka ir bendra nuotaika turėjo 
įtakos.

Be abejo, sunku be kontakto 
su žmonėmis, norisi bendrauti, 
net atrodytų paprastas susitiki-
mas labai pradžiugina ir pataiso 
nuotaiką.

- Pakalbėkime apie kitą jū-
sų „pirmą kartą“ - lapkričio 
mėnesį numatytą koncertų su 
Alanu Chošnau turą „Plane-
tos“, kur savo kūriniuose pir-
mąkart panaudosite kosmoso 
garsus, tai yra NASA audioįra-
šų su Saulės sistemos planetų 
skleidžiamais garsais fragmen-
tus. Kaip vyksta pasiruošimas 
šiam futuristiniam šou?

- Viskas vyksta kaip planavo-
me, nieko dar nekeičiame. Dėl 
karantino trukmės buvo šiek tiek 
nerimo, laukėme sprendimų iš 
valdžios, norėjosi kuo greičiau dė-
liotis ateities planus. Bet panašu, 
kad kultūriniai dalykai palikti pa-
skutinėje vietoje, o juk žmonės 
nusipelno po tokios atskirties pa-
maitinti ne tik savo kūną, bet ir 
duoti peno vidiniam pasauliui. Vi-
sa tai truputį kerta per motyvaci-
ją. Bet nesustoju - ruošiuosi kon-
certui ir tikiuosi, kad mūsų akty-
vumas išjudins pasenusį požiūrį 
ir padės sukurti savas, nepriklau-
somas gyvenimo taisykles.

- Ar dalyvavote muzikantų, 
aktorių pilietiškoje akcijoje - 
pasivaikščiojime prie Vyriausy-
bės, Vilniaus savivaldybės, taip 
išreiškiant savo poziciją, kad 
neteisinga didžiąją dalį para-
mos kultūrai lėšų skirti staty-
boms, o ne kūrėjams, šiuo me-
tu išgyvenantiems sunkmetį?

- Tame renginyje dalyvauti 
negalėjau. Be abejo, tokios inicia-
tyvos, žmonių aktyvumas yra 
sveikintinas dalykas. Nežinau, 
kiek ši akcija turėjo įtakos val-
džios sprendimams, bet labai ti-
kiuosi, kad tai davė naudos. Ne-
noriu menkinti kitų specialybių 
žmonių, bet tikrai tos sienos ar 
pastatai gali palaukti, šiek tiek vė-
liau atsirasti. Kūrėjams, kurių pa-
jamos yra nepastovios ir priklau-
somos nuo renginių, koncertų, šis 
karantinas, o ypač nežinia, kas 
bus toliau, yra varantis iš proto. 
Manau, šiuo finansiškai sudėtingu 
laikotarpiu turėtų būti daugiau dė-
mesio kultūrai, nes kūrėjų sukur-
ti dalykai keliauja iš kartos į kartą, 
išlieka kultūriniu paveldu, o pas-
tatas, be menininko įsikišimo, tė-
ra daiktas, kuris kartais gali būti 
ir nugriautas, niekam jo neberei-
kės. Tai nepalyginami dalykai.

- Jūs taip pat esate laisvas 
kūrėjas. Kaip pragyvenate, kai 
viskas šiuo metu sustojo? Ar 
bandėte pildyti paraiškas gauti 

paramą iš valstybės skelbiamo 
paramos kultūrai fondo?

- Be abejo, pildžiau visas pa-
raiškas, kad galėčiau sumažinti 
patirtus nuostolius. Mano situa-
cija truputį dėkingesnė nei atlikė-
jų, kurių vienintelės pajamos - 
koncertai. Kuriu dainas ir kitiems 
atlikėjams, tačiau visuotinis įšalas 
pakoregavo ir šį dalyką mano dar-
bo kalendoriuje.

Karantino metu kūrybišku-
mas tik auga, bet ar tikiuosi gau-
ti pagalbą iš valstybės? Jei kažko-
kią pagalbą suteiks, būsiu dėkin-
gas. Stengiuosi dirbti ir būti kuo 
aktyvesnis, nes bet koks veiklu-
mas išblaško ir pataiso nuotaiką. 
Anksčiau yra buvę įvairiausių kri-
zių, sunkių laikotarpių, bet daž-
niausiai išgyvena tas, kas geriau-
siai sugeba prisitaikyti esamoje 
situacijoje.

Pastaruoju metu įkvėpimas 
tiesiog pagavo mane ir nebepalei-
džia, todėl viską sudėjęs į natas 
pristatysiu jums neįprastame 
koncerte ant stogo.

P.S.
Leonas Somovas ne tik su-

rengs solinį koncertą, bet kaip spe-
cialus svečias prisijungs prie gegu-
žės 22 dieną „Ozas Live“ scenoje 
pasirodymą surengsiančios Jurgos. 
Žiūrovai pasirodymus ant preky-
bos ir pramogų centro „Ozas“ par-
kingo aikštelės stogo stebės pro sa-
vo automobilių langus LED ekra-
ne, o garsas tiesiai iš garso režisie-
riaus pulto atkeliaus į automobilių 
radijo imtuvus. Renginiai vyks lai-
kantis visų karantino saugumo 
reikalavimų.

Leono  
Somovo  
avantiūra  
ant stogo

Laukėme 
SPRendimų 
iš vaLdžioS, 
noRėjoSi kuo 
gReičiau dėLiotiS 
ateitieS PLanuS, 
bet Panašu, 
kad kuLtūRiniai 
daLykai PaLikti 
PaSkutinėje 
vietoje

Vienas geriausių šalies muzikos prodiuserių, elektroninės 
muzikos guru Leonas Somovas, žengęs tvirtą žingsnį į už-
sienio muzikos rinką, netrukus pradžiugins ir savo šalies 
gerbėjus - gegužės 21 dieną ant prekybos ir pramogų cent-
ro „Ozas“ parkingo aikštelės stogo įrengtoje scenoje su-
rengs išskirtinį solinį koncertą. „Labai pasiilgau groti, pabū-
ti su visais kartu“, - sako atlikėjas. O paklaustas apie sustin-
gusį miesto ritmą ir sustabdytus renginius, filosofiškai sa-
ko, jog supranta viso to būtinybę masinės ligos akivaizdoje, 
tačiau visiems kartu atsitiesiant nuvylė valdžios požiūris į 
meną ir tai, kurioje vietoje yra kultūra.
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Svarstyklės. Naujoms 
pažintims ne pats palan-
kiausias laikas. Antroje 

savaitės pusėję užsimezgusios 
naujos pažintys virs rimta 
draugyste. Galite gauti netikėtą 
pasiūlymą dėl paaukštinimo 
darbe. Sėkmingai investuokite 
į tobulinimosi kursus. Atėjo 
metas pailsėti ir pataupyti jėgas. 
Saugokitės peršalimo ligų.

Skorpionas. Naujos pažin-
tys gali būti labai įdomios. 
Kartu esančios poros 

turėtų bandyti kartu ieškoti 
sprendimo, kaip pagerinti 
santykius. Jeigu norite kažką 
keisti, vertėtų šiek tiek palaukti. 
Palankus laikas prašyti pakelti 
atlyginimą, pradėti sportuoti. 
Saugokitės peršalimo ligų.

Šaulys. Naujoms pažintims 
metas nelabai tinkamas. 
Puikus laikas pakilti karjeros 

laiptais. Norintiems imtis verslo, 
geras laikas pasirašyti sutartis. 
Jeigu turite sveikatos problemų, 
palankus laikas pradėti 
reabilitacijos kursą. Palanku 
stiprinti imuninę sistemą.

Ožiaragis. Galite įsimylėti 
seną pažįstamą. Santykiai 
su antrąja puse pagerės. 

Puikios dienos finansinei situacijai 
pagerinti. Geras laikas keičian-
tiems darbą. Tinkamas metas 
pradėti sportuoti. Atidžiai rinkitės 
maistą, galimos problemos su virš-
kinimo traktu.

Vandenis. Naujos pažintys 
gali nuvilti. Gali varginti 
įvairios abejonės dėl 

antrosios pusės. Netinkamas 
metas ypač didelėms permai-
noms. Sėkmė lydės dirbančius 
finansų sektoriuje. Palanku taikyti 
netradicinius gydymo būdus, 
pradėti sportuoti.

Žuvys. Panašu, kad jūsų 
asmeninis gyvenimas nušvis 
naujomis spalvomis. Jūsų 

karjerai ši savaitė nėra lengva, 
galimi netikėti nuostoliai. 
Jeigu patirsite nemažai streso, 
geriausiai atsipalaiduoti padės 
fizinis krūvis. Palankios dienos 
keisti gyvenimo būdą.

Avinas. Stabilios ir ramios 
dienos. Sulauksite daug 
dėmesio ir komplimentų 

iš priešingos lyties. Ne pačios pa-
lankiausios dienos finansiniams 
reikalams, tačiau norintiems pradėti 
savo verslą labai palankus laikas. 
Palankios dienos imuninės sistemos 
stiprinimui. Galite drąsiai atlikti or-
ganizmo grūdinimo procedūras.

Jautis. Ne visos naujos 
pažintys suteiks malonių 
emocijų, o turintys antrąsias 

puses gali būti ramūs, nes šiomis 
dienomis bus gana stabilūs santykiai. 
Galite sulaukti naujo darbo pasiūly-
mo, kurį verta apsvarstyti. Palankios 
dienos prašyti paaukštinimo darbe. 
Puikus laikas pradėti sportuoti.

Dvyniai. Nauji pažįstami 
gali pernelyg skubinti įvy-
kius. Būkite atidūs savo an-

trajai pusei, nes šiomis dienomis 
galite paskęsti iliuzijose. Stabilios 
darbo dienos - antroje savaitės 
pusėje galite sulaukti viliojančio 
pasiūlymo. Pasistenkite staigiai ne-
keisti gyvenimo būdo. Stiprinkite 
savo imuninę sistemą.

Vėžys. Labai tikėtina, kad 
vienišiai sutiks savo antrąją 
pusę. Pagaliau sulauksite 

anksčiau atliktų darbų rezultatų. 
Antroje savaitės pusėje galite 
sulaukti pasiūlymo dėl didesnio 
atlyginimo. Stenkitės išlaikyti vidi-
nę pusiausvyrą, venkite neigiamų 
emocijų. Palankus laikas grožio 
procedūroms.

Liūtas. Naujoms pažintims 
metas ne pats tinkamiau-
sias, bet galimos pažintys 

internetu. Palankus laikas pasirašy-
ti finansinius dokumentus, antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti 
didesnių pajamų. Galimos pro-
blemos su širdimi, kraujospūdžiu. 
Stenkitės pailsėti, išsimiegoti.

Mergelė. Mažiau klausykitės 
nepagrįstų apkalbų apie jū-
sų antrąją pusę. O vienišiems 

svarbu žinoti, kad atsiradęs naujas 
pažįstamas gali būti nusiteikęs labai 
rimtai jų atžvilgiu. Didžiausia sėkmė 
lydės dirbančius finansų sektoriuje. 
Palankus metas investuoti į grožį. 
Saugokitės infekcinių susirgimų.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
GEGUŽĖS 16-22 D.

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  865698074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

GERA DIENA 17 D.
BLOGOS DIENOS 19, 21 D.
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite 
laim�ti „Margaritos“ rank� kremo rinkin�
Atsakym� iki gegu��s 20 d. si�skite SMS �inute numeriu 
1390. Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir 
miest�. �inut�s kaina 0,43 EUR. Praeito numerio 
kry�ia�od�io laim�tojas Markas Vaitkevi�ius i� 
Vilniaus. Jam bus �teiktas „Margaritos“ skutimosi gelis ir 
balzamas „Mano komanda“.

Vertikaliai: Depe�a. Apramintas. Kakadu. 
Anodas. Taur�. Rimas. By. RT. Robotas. Av. �tai. 
Pamatas. �la. Kamanos. „Beko“. Plonytis. Arina. 
Magas. Vytis. Analogas. Kilis. Bl. Tod�l. Pasak. 
Era. Agata. Antra. Altas.
Horizontaliai: Tu�tuma. Pakura. Piata. Arti. 
„Lot“. �uk�. Komoda. Panag�. Ramygala. 
Automatas. Banis. Pt. Rarotos. Kar. „Sanitas“. 
VISA. Momas. Yla. Midas. Batika. Nas. Eris. TS. 
�kis. Et. Balon. Bra. Slyva. Aulas.
Pa�ym�tuose langeliuose: �IAUDGALYS.

D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba el.pa�tu 
laisvalaikis@respublika.net. Prizai laikomi savait�. Si�sdami �inut� 
sutinkate, kad j�s� duomenys yra matomi, siekiant i�rinkti laim�toj�.


