
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“
naujienlaiškis

SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 1 d.(trečiadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 1 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 136

Pandemijos diena pagal PSO 22

Karantino diena Lietuvoje 17
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 34
Juokų arba melagių diena
Pasaulinė paukščių diena
Saulė teka 05:52, leidžiasi 18:55, dienos ilgumas 13.03, priešpilnis (8 mėnulio d.)
Vardadieniai: Hugonas, Teodora, Teodoras, Rimgaudas, Dainora
Tinkamas laikas sėti: krapus, kalendras, pankolius.
Sode, darže: tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti, netinkamas laikas kaupti vaisius.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 859 462

Sergantys lengva forma 605 954

Sergantys sunkia forma 32 836

Pasveikę 178 333

Mirę 42 339

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 104 868

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3671

Užsikrėtę Europoje 423 946

Mirę Europoje 26 694



Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 4215

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 166

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 50 349

Mirę Rytų Viduržemio regione 2936

Užsikrėtę Amerikos regione 163 014

Mirę Amerikos regione 2836

Užsikrėtę Afrikos regione 3786

Mirę Afrikos regione 77

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 105 792

Mirusių Italijoje 12 428

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 95 923

Mirusių Ispanijoje 8464

Užsikrėtusių JAV iš viso 188 592

Mirusių JAV 4055

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 52 128

Mirusių Prancūzijoje 3523

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 554

Mirusių Kinijoje 3312

Koronaviruso atvejai Lietuvoje
(LR SAM duomenys, skliausteliuose - duomenys per paskutinę parą)

Užsikrėtę 581 (48)

Sergantys 566

Pasveikę 7 (6)

Mirę 8 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 12 574 (1849)



Naujienos COVID-19

Belgijoje mirė koronavirusu užsikrėtusi 12-metė

Briuselis, kovo 31 d. (AFP-BNS). Belgijoje mirė 12 metų mergai-
tė, kuriai buvo patvirtinta koronavirusinė infekcija COVID-19, antra-
dienį pranešė sveikatos pareigūnai.

Tokio jauno asmens mirtis „yra labai retas atvejis“, sakė vyriau-
sybės atstovas dr. Emmanuelis Andre (Emanuelis Andrė). Jis pridū-
rė, kad mergaitės mirtis „mus sukrėtė“.

Tai yra pirma vaiko mirtis nuo COVID-19 Belgijoje. Iš viso šalyje
užfiksuoti 705 mirties atvejai, rodo oficialūs duomenys.

Kalifornijoje dėl koronaviruso anksčiau laiko į laisvę bus
paleisti 3,5 tūkst. kalinių

Los Andželas, balandžio 1 d. (AFP-BNS). Didžiausios JAV vals-
tijos Kalifornijos kalėjimų sistema planuoja anksčiau laiko paleisti į
laisvę apie pusketvirto tūkstančio už nesmurtinius nusikaltimus nu-
teistų kalinių, siekiant sulėtinti koronaviruso infekcijos COVID-19 pli-
timą, antradienį pranešė pareigūnai.

Kalifornijos pataisos ir reabilitacijos įstaigų departamentas
(CDCR) nurodė, kad pirmą paleidžiamų kalinių grupę sudarys as-
menys, kuriems liko kalėti mažiau nei 30 dienų. Vėliau bus paleisti
kaliniai, kuriems iki laisvės atėmimo bausmės atlikimo pabaigos liko
mažiau nei 60 dienų.

Turkija išsiuntė Italijai ir Ispanijai medicininių priemonių

Ankara, balandžio 1 d. (AP-BNS). Turkija trečiadienį išsiuntė
lėktuvą su kaukėmis, apsauginiais kostiumais, akiniais ir dezinfekci-
nėmis priemonėmis Italijai ir Ispanijai, siekdama padėti šioms
šalims kovoti su koronaviruso protrūkiu.

Jas pagamino kariuomenės fabrikai ir siuvyklos.
Daiktai buvo sudėti į dėžes, ant kurių – italų ir ispanų kalbomis

– buvo užrašyti XIII amžiaus persų poeto sūfijaus Jalaluddino al Ru-
mi (Džalaludino Rumio) žodžiai: „Po nevilties yra viltis, o po tamsos



– daug saulių.“

K. Mažeika: bankų bus prašoma laikinai atidėti dalį įmokų
už namų renovacijos paskolas

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Siekiant, kad daugiabučiai būtų
toliau renovuojami ir per karantiną,  taip pat norint sumažinti
administracinę naštą bei sutrumpinti terminus, aplinkos ministras
Kęstutis Mažeika siūlo supaprastinti renovacijos procesus.

Be to, K. Mažeikos teigimu, bus siūloma bankams neskaičiuoti
delspinigių ar atidėti mokėjimus gyventojams, dabar negalintiems
mokėti įmokų.

Pasak jo, pakeitimus planuojama priimti Vyriausybės posėdyje
kitą savaitę.

Savarankiškai dirbantiems žmonėms SAM žada dviem me-
tams atidėti PSD įmokų sumokėjimą

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Siekdama, kad dėl karantino pa-
sekmių savarankiškai dirbantys žmonėms patirtų kuo mažiau
išlaidų, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ketina dviems me-
tams atidėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumokėji-
mą.

Ji patikino, kad tokia išlyga kitiems PSD įmokų mokėtojams kol
kas nenumatoma.

Karantino metu savarankiškai dirbantiems žmonėms valstybės
ketina mokėti 257 eurų subsidiją dėl prarastų pajamų karantino me-
tu.

Socialinių reikalų ir darbo komitete antradienį pritarė kai kurių
Seimo narių pataisai, kad savarankiškai dirbantiems žmonėms dar
būtų skiriamos lėšos sumokėti 42 eurų PSD įmoką.

Valdantieji teikia naują pasiūlymą kelti algas medikams ko-
ronaviruso židiniuose

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Valdantieji trečiadienį pateikė nau-
ją siūlymą didinti koronaviruso židiniuose dirbančių medikų algas.

Naują iniciatyvą „valstiečių“ atstovai registravo kitą dieną po to,
kai Seime panaši iniciatyva žlugo dėl valdančiųjų ir opozicijos ginčo.



Seimo Sveikatos reikalų komiteto vadovė „valstietė“ Astos Kubi-
lienė bei jos frakcijos kolega Darius Kaminskas registravo pataisą,
kad ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose dirbantiems medi-
kams atlyginimų koeficientai būtų didinami nuo 60 iki 100 procentų.

Atlyginimai būtų keliami atsižvelgiant į konkretaus sveikatos
priežiūros įstaigos darbuotojo vykdomų funkcijų pobūdį, sudėtingu-
mą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį. Padidinti atlyginimai būtų skai-
čiuojami nuo karantino pradžios. Karantinas siekiant šalyje suvaldyti
koronaviruso plitimą paskelbtas kovo 16 dieną.

Seimas antradienį valdančiųjų teikimu planavo ligos židiniuose
dirbančių medikų atlyginimus padidinti nuo 50 iki 100 proc.

Tačiau svarstant įstatymą opoziciniai konservatoriai pateikė pa-
siūlymą 50 proc. priedus mokėti visiems šalies sveikatos priežiūros
darbuotojams, o dirbantiems židiniuose – nuo 100 iki 150 procentų.

Parlamentarai pritarė tokiai pataisai, tačiau galutiniame balsavi-
me valdantieji nusprendė nedalyvaudami, sakydami, kad biudžetas
gali nepakelti tokio algų kėlimo visiems medikams, ir įstatymas liko
nepriimtas.

Melagių dieną perspėjama nejuokauti pandemijos tema

Taibėjus, balandžio 1 d. (AFP-BNS). Gal tai ir pasaulinė juokų
diena, bet pasauliui grumiantis su mirtinai pavojingo koronaviruso
pandemija daugelis vyriausybių trečiadienį perspėja balandžio 1-ąją
nejuokauti COVID-19 tema, o kai kurios net grasina įkalinimu už to-
kius pokštus.

Pagal Melagių dienos tradiciją šeimos, interneto vartotojai ir kor-
poracijos krečia praktinio pobūdžio išdaigas. Tačiau šiemet nedaug
kas nusiteikęs juokauti, pasaulyje augant mirties nuo COVID-19 at-
vejų skaičiui, o milijardams žmonių gyvenant vienokio ar kitokio ka-
rantino sąlygomis.

Rafinuotais balandžio 1-osios pokštais garsėjusi „Google“ savo
darbuotojams elektroniniame laiške, kurio kopiją gavo verslo naujie-
nų svetainė „Business Insider“, nurodė, kad „metams pertrauks šią
tradiciją iš pagarbos visiems, kas kovoja su COVID-19 pandemija“.

Mirtį sėjančią pandemiją jau lydi dezinformacijos tvanas interne-
te, trukdantis vyriausybėms užtikrinti savo piliečių saugumą.

Kai kurios vyriausybės dabar grasina įkalinimu už pokštus apie
virusą.



Policija antradienį sulaukė pusantro šimto pranešimų dėl
karantino nesilaikymo

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Antradienį šalies policija sulaukė
150 pranešimų dėl galimų karantino režimo ir saviizoliacijos pažeidi-
mų. Iš viso nuo Lietuvoje įvesto karantino pradžios policija sulaukė
daugiau nei 4 tūkst. pranešimų dėl karantino ar saviizoliacijos pažei-
dimų

L. Kukuraitis ragina registruotis dėl išmokų už prastovas

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Seimui antradienį nebalsavus, ar
keisti subsidijų mokėjimą darbo vietas išlaikantiems darbdaviams,
dėl koronaviruso paskelbusiems prastovas, socialinės apsaugos ir
darbo ministras Linas Kukuraitis sako neabejojantis, kad pataisoms
bus pritarta, ir ragina darbdavius bei savarankiškai dirbančius
žmones registruotis dėl išmokų. Jis žada, kad pinigus žmonės gau-
tų iki Velykų.

„Dabar, kai įstatymas atidėtas, mes ir toliau planuojame regist-
raciją įgyvendinti“, – spaudos konferencijoje sakė ministras.

Pasak jo, Užimtumo tarnyba registruoti darbuotojų prastovas
pradės jau nuo balandžio 5 dienos.

L. Kukuraičio teigimu, balandžio 7 dieną Seimas turėtų pritarti
pataisoms, jog darbdaviams už darbuotojų prastovas būtų mokama
90 proc. kompensacija, jei išmoka bus iki minimalaus mėnesinio at-
lygio (MMA), ir 70 proc., jeigu iki 1,5 MMA, bei 257 eurų išmoka dir-
bantiems savarankiškai.

Lietuvos oro uostuose prieglobstį rado 60 nebeskraidančių
orlaivių

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Daugeliui pasaulio šalių uždarius
sienas ir nutraukus skrydžius, oro bendrovės pradėjo ieškoti, kur
saugiai laikyti lėktuvus. Trijuose Lietuvos oro uostuose šiuo metu
stovi 60 orlaivių, iš jų daugiausia Vilniuje. Kai kurios oro linijos ren-
kasi ir Šiaulių oro uostą, kuriame įprastai nesileidžia keleiviniai lėk-
tuvai ir šalia kurio veikia karinis oro uostas.

Vilniaus ir Kauno oro uostuose šiuo metu laikomi 47 „Ryanair“,



„Wizzair“, „Eurowings“, „GetJet“, „Avion Express“, „Danish Air
Transport“ ir kitų bendrovių, Šiauliuose – 13 „World Star Aviation“ ir
„GetJet Airlines“ orlaivių.

Vilniaus oro uosto perone yra 35 skirtingiems orlaiviams pritai-
kytos parkavimo aikštelės, Kauno – 24, Palangos – 5, tačiau dėl ka-
rantino peronuose šiuo metu laikinai galima laikyti daugiau orlaivių.

2022-ųjų Pekino olimpiada po Tokijo žaidynių atidėjimo su-
siduria su „ypatinga situacija“

Pekinas, balandžio 1 d. (AFP-BNS). 2022-ųjų Pekino olimpi-
ados organizatoriai paskelbė susidūrę su „ypatinga situacija“, nes
atidėjus 2020-ųjų Tokijo olimpiadą tarp vasaros ir žiemos žaidynių li-
ko tik mažiau nei šešių mėnesių pertrauka.

Tokijo vasaros olimpiadą dabar planuojama rengti nuo 2021
metų liepos 23-iosios iki rugpjūčio 8-osios. Žaidynės vieniems me-
tams buvo atidėtos dėl koronaviruso pandemijos.

Tačiau Pekino žiemos olimpiada turi prasidėti 2022 metų vasa-
rio 4-ąją, todėl laiko periodas tarp abiejų olimpiadų neįprastai su-
trumpėjo.

„Naujos Tokijo olimpiados ir parolimpinių žaidynių datos reiškia,
kad susiduriame su ypatinga situacija, kai vasaros žaidynės ir
žiemos žaidynės turi būti surengtos per pusmetį“.

Kitos naujienos

UZU ir „Alburnus“ – baudos už pavojingų žaislų ir klijų pre-
kybą

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Žaislais prekiaujanti bendrovė
UZU ir automobilių dalių prekybos įmonė „Alburnus“ nubaustos už
pavojingų prekių pardavimą.

Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pranešė UZU skyrusi 1 tūkst.,
„Alburnus“ – 1,3 tūkst. eurų baudas, bendrovės įpareigotos nedel-
siant sustabdyti prekių pardavimą, įspėti vartotojus bei susigrąžinti
jas.

UZU importavo nesaugų žaislą kūdikiams „Sensory Rollers
Wimzle FA136-1“ – žaisdamas vaikas gali susižeisti.



„Alburnus“ importavo padangų remonto rinkinį „Alburnus Tyre
Repair Kit“ su nesaugiais klijais – juose esančios cheminės
medžiagos koncentracija viršijo normas.

Vyriausybė kol kas atideda dviejų ministerijų jungimą – K.
Mažeika

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Vyriausybė kol kas atideda planus
jungti Ekonomikos ir inovacijų ir Energetikos ministerijas, nes arti-
miausiu metu teks priimti daug svarbių su ekonomika susijusių
sprendimų, sako aplinkos ministras Kęsutis Mažeika.

Jurbarke neblaivus vyras priešinosi policijos pareigūnams,
juos apkosėjo ir apspjaudė

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Antradienį Jurbarke  neblaivus vy-
ras priešinosi policijos pareigūnams, juos apkosėjo ir apspjaudė bei
teigė sergąs COVID-19.

Marijampolės apskrities policijos duomenimis, apie 20 valandą
buvo gautas pranešimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo Dariaus ir
Girėno g. esančiame pastate. Atvykus pareigūnams, 1980-aisiais
gimęs vyras vartojo necenzūrinius žodžius, pradėjo demonstratyviai
kosėti ir spjovė į pareigūnų pusę. Vyrui bandant pabėgti policininkai
panaudojo kovinių imtynių veiksmus ir jį sulaikė. Sulaikytajam nus-
tatytas 1,49 promilės girtumas.

Tvenkiniuose Klaipėdoje ir Raseinių rajone rasti skenduo-
liai

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS). Antradienį tvenkiniuose Raseinių
rajone ir Klaipėdoje rasti nuskendę žmonės, pranešė Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Raseinių rajone, Kaulakių kaimo Kybartėlių tvenkinyje skenduo-
lis rastas 15 metrų atstumu nuo kranto, dviejų metrų gylyje. Klaipė-
dos Jono Kalnelio gynybinio tvenkinio buvo ištrauktas šalia kranto
rastas nuskendęs žmogus.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
Parduoda
Sodybas
Sodybą (30 a namų valdos ir 3 ha ūkio pa-
skirties žemės) Eičiūnų k., Butrimonių sen.,
Alytaus r. Tel. 8 679 61387.
Žemės sklypus
Itin vaizdingoje vietoje prie ežero parduodu
sklypą. Taip pat ieškau pirkti namo arba bu-
to mieste. Domina ir ž.ū. paskirties žemė ki-
toje vietoje. Tel. 8 676 44611.
Perka
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Automobiliai, dalys
Perka
Naujai įsikūrusi įmonė superka visų markių
automobilius. Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8
604 38726.
Brangiai perkame automobilius, mokame
nuo 50 Eur iki 5000 Eur. Tel. 8 627 32407.
(juodas fonas, baltos raidės) Buvo Nr. 2116
Žemės ūkis
Parduoda
Ūkininkas parduoda grūdus, pašarus, sėkli-
nes ir maistines bulves, žolių sėklas. Gali
pristatyti. Tel. 8 685 60452.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą. Pristato-
me. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Amonio salietrą didmaišiais po 500 kg. Tel.
8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai, priedai. Laistymo
sistemos. Polikarbonatas, stogeliai. Monta-
vimo paslaugos. Gamintojo kainomis. Tel.:
8 659 08776, 8 604 98184.
Sėjamąją, šieno rinktuvą, traktorines
lėkštes. Tel. 8 609 78487.
Perka
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav.
iki 8 sav. amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis.
Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8 612
34503.

Superkame karves, bulius ir telyčias. KRE-
KENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai
perka karves, bulius, telyčias. Sveria el.
svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 635 07197 (Ričardas
Lukauskas).
Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo malkas,
supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m il-
gio. Pristatymas nemokamas. Vežame
miškovežiu malkas, statybinę medieną pa-
gal klientų pageidaujamą ilgį ir
išmatavimus. Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 8 639
48191.
MALKOS. Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis arba rąste-
liais. Malkos tvarkingai sukrautos. Skubus
nemokamas pristatymas. Tel. 8 672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir spygliuočių
malkas. Pristato. Perka mišką. Atsiskaito iš
karto. Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio malkas (skal-
dytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Beržines ir pušines malkas. Atveža. Tel. 8
625 97091.
Naują kiliminę dangą: ruda trumpo plauko
(18 kv. m, 90 Eur), šviesiai ruda ilgesnio
plauko (13 kv. m, 60 Eur) ir naudotą įmon-
tuojamą elektrinę orkaitę „Homark“ (50
Eur). Tel. 8 615 91464.
Paslaugos
Šuniukų kirpimas. Mažų ir didelių veislių
šunų kosmetinis ir pilnas kirpimas, higiena
(maudymas, džiovinimas, ausyčių valymas,
nagų kirpimas), sąvėlų iššukavimas, trimin-
gavimas. Tel. 8 641 94078.



Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refi-
nansavimas. Suteikiame paskolas ir refi-
nansuojame turimas bei kt. skolas (antsto-
liai, Sergel, Gelvora, Bitė ir kt.) sumoje nuo
100 iki 10 000 eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai mažiau-
sios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupi-
mo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 621263).
Tel. 8 601 50935.
SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI · sta-
tinių kadastriniai matavimai–inventorizacija,
· geodeziniai ir topografiniai matavimai,· pa-
stato ašių žymėjimas, · žemės sklypų for-
mavimo ir pertvarkymo projektai. UAB
„GEONETAS“. Adresas: Vytauto g. 11 A
(priešais Autobusų stotį, laiptais į rūsį),
Prienai. Tel.: 8 683 98043, 8 614 38124.
Dengiame stogus ir ardome senus. Stato-
me pavėsines, terasas, malkines. Kalame
sienas lentelėmis, skarda ir šildome vata.
Tel. 8 607 59508.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio
žiedus (nuo 0,7 iki 3 m), įvairią
gelžbetoninę produkciją. Vežame žvyrą,
smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirini-
mo darbus. Tel. 8 687 95399.
Liejame pamatus, betonuojame. Montuoja-
me gipso kartoną, glaistome, dažome, kala-
me dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos,
elektros instaliacijos ir griovimo darbus. Klo-
jame trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 8
600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą,
dengiame stogus, lankstome skardas, skar-
diname, šiltiname ir dažome namų fasadus.
Statome karkasinius namus. Kasame pa-
matus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame langų apdai-
lą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620
85350.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vanden-
tiekio, kanalizacijos. Komplektuojame
medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8 640
39204.

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas,
metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia įranga
atkemšu kanalizacijas. Katilų prijungimas ir
kiti santechnikos darbai. Atvykstu ir savait-
galiais bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS, atvykstu į namus, suteikiu ga-
rantiją. Tel. 8 615 73404.
Remontuojame skalbykles, džiovykles, el.
virykles ir kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į namus, dirbame ir
savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Remontuoja šaldytuvus ir šaldiklius. Vytau-
to g. 7, Prienuose. Suteikia garantiją. 8 622
02208.
Remontuoju skalbykles, elektrines virykles,
orkaites, džiovykles, indaploves. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 647
55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus
birius krovinius. Tel. 8 690 66155.
Mobiliuoju gateriu pjauname medieną iki 9
m ilgio, išpjauname („kreizuojame“) lentas
kliento kieme. Pjauname ir nedidelius kie-
kius. Tel. 8 610 03983.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
V GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
TREČIADIENIS
Pirmasis skaitinys (Dan 3, 14–20. 49–

50. 91–92. 95)

Nebukadnecaras klausė: „Šadrachai,
Mešachai ir Abed Negai, ar tai tiesa, kad
jūs negarbinate mano dievų ir nenusilenkia-
te mano pastatytajai auksinei statulai? Tad,
jeigu jūs pasiruošę, kai tik išgirsite ragų,
švilpynių ir citrų, arfų, liutnių ir dūdų, ir visų
kitų instrumentų skambesį, tuoj pat parpulti
ant žemės ir pagarbinti mano padirbintą
statulą, tai bus gerai. O jeigu jos nepagerb-



site, – tą pačią valandą jūs būsite įmesti į
liepsnojančią krosnį. Ir koks gi Dievas tada
begalės jus išgelbėti iš mano rankų?“

Šadrachas, Mešachas ir Abed Negas
atšovė karaliui Nebukadnecarui: „Nėra
mums reikalo tau atsakyti. Jeigu iš viso kas
nors mus išgelbėti gali, tai mūsų Dievas,
kurį mes garbiname; taipogi iš degančios
krosnies ir tavo, karaliau, rankų jis gali mus
išgelbėti. O jeigu jis to nedarys, tai taip ir
žinok, karaliau: vis vien mes negarbinsime
tavo dievų ir nenusilenksime tavo pastatyta-
jai statulai!“

Tada Nebukadnecaras įtūžo, jo veidas
išvypo iš pykčio ant Šadracho, Mešacho ir
Abed Nego. Jis liepė įkūrenti krosnį septy-
niskart kaitriau negu paprastai. Keletui sti-
priausių savo kariuomenės vyrų įsakė
surišti Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą ir
įmesti į degančią krosnį.

Tačiau tuo metu į krosnį buvo nusileidęs
Viešpaties angelas. Jis blaškė iš krosnies
liepsnas ir darė jos vidų tokį, lyg dvelktų
gaivinantis vėjas. Ugnis jų visiškai nelietė; ji
nieko jiems nekenkė, jų neapsunkino.

    Karalius Nebukadnecaras išsigandęs
pašoko ir klausė savo tarėjus: „Argi ne tris
vyriškius mes surišę įmetėme į ugnį?“ Tie
atsakė karaliui: „Taip, karaliau!“ Šis atsikir-
to: „Bet štai aš matau keturis vyrus laisvai
ugnyje vaikštinėjant. Jie sveikutėliai, o tas
ketvirtasis atrodo panašus į dievaitį“.

    Tada Nebukadnecaras sušuko: „Šlovė
Šadracho, Mešacho ir Abed Nego Dievui!
Jis pasiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus,
kurie, pasitikėdami juo, ryžosi verčiau ne-
paisyti karaliaus įsakymo ir paaukoti savo
gyvybę, negu pagarbinti kažkokį kitą, ne sa-
vąjį dievą ir jam nusilenkti“.

Atliepiamoji psalmė (Dan 3, 52–56)
P. – Garbė ir šlovė Tau per amžius!

Garbė tau, Viešpatie, mūsų protėvių Die-
ve,

garbė ir šlovė tavo šventajam vardui. – P.

Garbė tau, Viešpatie, garbingoj šventovėj!
– P.

Garbė tau, Viešpatie, karališkam soste! –
P.

Garbė tau, Viešpatie, dangaus ir žemės
Valdove! – P.

Garbė tau, Viešpatie, dangaus aukštybė-
se! – P.

Posmelis prieš Evangeliją (plg. Lk 8,
15)

   Palaiminti, kurie išsaugo Dievo žodį ge-
roje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.

Evangelija (Jn 8, 31–42)

Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams: „Jei
laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite
mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa
padarys jus laisvus“.

Jie atsakė: „Mes esame Abraomo palikuo-
nys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi
tu sakai: 'Tapsite laisvi'?“

Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau
jums: kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra
nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai
namuose lieka, tik sūnus lieka ten
amžiams. Jei tad Sūnus jus išvaduos, tai
būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Ab-
raomo vaikai. Bet jūs norite mane nužudyti,
nes mano žodis neranda atgarsio jumyse.
Aš kalbu, ką esu matęs pas Tėvą. O jūs da-
rote, ką girdėjote iš savojo tėvo“.

    Jie atsikirto: „Mūsų tėvas Abraomas!“
Bet Jėzus tęsė toliau: „Jei jūs būtumėte

Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. De-
ja, jūs norite nužudyti mane – žmogų, kuris
kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip
Abraomas nedarė! Jūs darote savojo tėvo
darbus“.

Jie atšovė: „Mes nesame pavainikiai ir tu-
rime vieną Tėvą – Dievą“.

O Jėzus kalbėjo toliau: „Jei Dievas būtų
jūsų Tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš
iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Aš gi ne savo
valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs“
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