
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“
naujienlaiškis

SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 2 d.(ketvirtadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 2 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 137

Pandemijos diena pagal PSO 23

Karantino diena Lietuvoje 18
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 35
Tarptautinė vaikiškos knygos diena
Pasaulinė autizmo diena
Saulė teka 05:50, leidžiasi 18:57, dienos ilgumas 13.07, priešpilnis (9 mėnulio d.)
Vardadieniai: Pranciškus, Jostautas, Jostautė, Pranas, Elona
Tinkamas laikas sėti: lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius, salierus, porus, saulėgrąžas, agurkus, smidrus, ko-
pūstus (ir žiedinius), sėjamąsias gėles.
Sode, darže: tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti, netinkamas laikas kaupti vaisius.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę  1 005 871

Sergantys lengva forma 705 913

Sergantys sunkia forma 37 710

Pasveikę 210 577

Mirę 51 671

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 106 422

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3701

Užsikrėtę Europoje 464 212



Mirę Europoje 30 089

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 5175

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 195

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 54 281

Mirę Rytų Viduržemio regione 3115

Užsikrėtę Amerikos regione 188 751

Mirę Amerikos regione 3400

Užsikrėtę Afrikos regione 4073

Mirę Afrikos regione 91

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 115 242

Mirusių Italijoje 13 915

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 110 238

Mirusių Ispanijoje 10 096

Užsikrėtusių JAV iš viso 238 836

Mirusių JAV 5768

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 59 105

Mirusių Prancūzijoje 4503

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 589

Mirusių Kinijoje 3318

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

Užsikrėtę 649 (52)

Sergantys 633

Pasveikę 7 0)

Mirę 9 (1)



Ištirtų dėl koronaviruso 16 574 (2049)

Naujienos COVID-19

Mirė dar vienas koronavirusu užsikrėtęs žmogus iš Ukmer-
gės, mirusių – jau 9

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS). Mirė dar vienas koronavirusu
užsikrėtęs žmogus iš Ukmergės, infekcijos aukų skaičius išaugo iki
devynių.

Tai BNS ketvirtadienį patvirtino Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė.

„Turime informacijos apie dar vieną mirtį nuo COVID-19 infekci-
jos. Žmogus mirė namuose, buvo paimti tyrimai po mirties. Jis, mū-
sų turima pirmine informacija, ligoninėje negulėjo, ligoninėje kovo
mėnesį gulėjo giminaitė“, – teigė R. Lingienė.

Pasak jos, miręs žmogus buvo rizikos grupėje, vyresnio
amžiaus.

Kaip BNS sakė Sveikatos ministerijos atstovė, asmuo mirė sa-
vaitės pradžioje, o ketvirtadienį patvirtinta, kad jis buvo užsikrėtęs
koronavirusu.

Iš viso Lietuvoje mirė jau devyni asmenys, kuriems diagnozuota
koronaviruso infekcija, šeši mirusieji – iš Ukmergės.

A. Veryga sveikina iniciatyvas telkti mokslininkus koronavi-
ruso krizei analizuoti

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga sveikina gimstančias iniciatyvas telkti mokslininkus
koronaviruso krizės analizei.

Taip jis reagavo į Lietuvos mokslo tarybos iniciatyvą skirti 0,7
mln. eurų moksliniams tyrimams, kurie leistų pateikti rekomendaci-
jas valdžiai dėl COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų padarinių.

„Labai gerai, kad toks dalykas yra padarytas, labai gerai, jei vi-
sų šių procesų analizė įsijungs mokslininkai, nes situacija yra neeili-
nė“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė A. Veryga.

Jis pabrėžė, kad mokslininkai „turėtų jau dabar rinkti informaci-



ją, ją vertinti, kad šalys būtų pasiruošusios panašiems iššūkiams
ateityje“.

EAEB šalys uždraudžia grikių, ryžių, svogūnų ir kai kurių
kitų produktų eksportą

Maskva, balandžio 2 d. („Interfax“-BNS). Eurazijos ekonominė
bendrija (EAEB) nuo balandžio 12-osios uždraus grikių, ryžių, svo-
gūnų, rugių ir kai kurios kitos žemės ūkio produkcijos eksportą.

Eksportuoti taip pat bus draudžiama kruopas, soras, sojos pu-
peles, saulėgrąžas, česnakus, ropes, stambaus malimo miltus, gri-
kių perdirbimo produktus.

Draudimas galios iki birželio pabaigos, pranešė EAEB kolegija.
„Šie laikini eksporto apribojimai įvedami vidaus rinkos poreikių

patenkinimo tikslu“, – teigiama pranešime.
Tai – antrasis eksportą iš EAEB ribojančių priemonių paketas,

susijusių su koronaviruso infekcijos plitimu. Pirmuoju paketu buvo
uždrausta eksportuoti asmens apsaugos ir dezinfekavimo priemo-
nes, kai kurias medicinos priemones.

Be to, iki rugsėjo pabaigos įvedami nulinio dydžio importo mui-
tai medicinos prekėms, kurios naudojamos kovai su COVID-19.

EAEB tikrosios narės – Rusija, Baltarusija, Armėnija, Kazachs-
tanas, Kirgizija.

R. Požėla: nusikalstamumas sumažėjo 20 proc., artimoje
aplinkoje – tiek pat padidėjo

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS). Per karantiną bendras
užregistruojamų nusikaltimų skaičius Lietuvoje sumažėjo 20 proc.,
tačiau tiek pat padaugėjo konfliktų artimoje aplinkoje, teigia policijos
generalinis komisaras Renatas Požėla.

„Palyginti pastarųjų beveik trijų savaičių laikotarpį su praėjusių
metų analogišku laikotarpiu, mes užregistravome 20 proc. mažiau
visų nusikalstamų veikų“, – per spaudos konferenciją ketvirtadienį
sakė R. Požėla.

Anot jo, 50 proc. sumažėjo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų,
taip pat – nusikaltimų įvykdomų viešose vietose, bet padaugėjo
įvykdomų namuose.



JAV pasiektas naujas naujų bedarbių rekordas

Vašingtonas, balandžio 2 d. (AFP-BNS). Koronaviruso pandemi-
jai verčiant įmones stabdyti veiklą, bedarbio pašalpos prašymą
Jungtinėse Valstijose praėjusią savaitę pirmą kartą pateikė dar 6,65
mln. žmonių – daugiausiai nuo 1967 metų, kai buvo pradėta skai-
čiuoti šį rodiklį, parodė Darbo departamento ketvirtadienį paskelbti
duomenys.

Pirmą kartą bedarbio pašalpos prašymą pateikusiųjų skaičius
kovo 28 dieną pasibaigusią savaitę buvo dukart didesnis negu
savaitę anksčiau, kuomet, patikslintais duomenimis, sudarė 3,34 mi-
lijono.

Nuo balandžio mėnesio keliami medikų atlyginimai,
pranešė premjeras

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS). Premjeras Saulius Skvernelis ket-
virtadienį pranešė, kad nuo balandžio mėnesio keliami visų medikų
atlyginimai.

Tam papildomai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo rezer-
vo bus skirta apie 130 milijonų eurų. Medikų darbo užmokesčio fon-
das didės 18 procentų.

„Iššūkiai ir grėsmės verčia priimti greitus sprendimus. Ką tik
priėmėme sprendimą didinti medikų atlyginimus. Ne priedus – atly-
ginimus“, – feisbuke paskelbė premjeras.

Anot jo, šis pakėlimas buvo planuotas nuo rugsėjo, tačiau su fi-
nansų ir sveikatos apsaugos ministrais sutarta, kad algos kyla nuo
balandžio pradžios.

Premjeras taip pat pažymi, kad priedai medikams, dirbantiems
koronaviruso židiniuose, bus keliami dar papildomai. Tam Seime
antradienį bus teikiamos pataisos.

Valdantieji „valstiečiai“ Seime registravo pataisas, kad ypač pa-
vojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose dirbantiems medikams atlygini-
mų koeficientai būtų didinami nuo 60 iki 100 procentų.

Padidinti atlyginimai būtų skaičiuojami nuo karantino pradžios.
Karantinas šalyje suvaldyti koronaviruso plitimą buvo paskelbtas ko-
vo 16 dieną.

Pataisas „valstiečiai“ registravo, kai šią savaitę Seime susikirtus
valdantiesiems ir opozicijai nepavyko priimti kitų pataisų dėl medikų



algų kėlimo.

Kitos naujienos

„Plungės vėjo energija“ ketina statyti 20 vėjo jėgainių parką

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS). Latvijos ir Vokietijos kapitalo
bendrovė „Plungės vėjo energija“ ketina įrengti iki 20-ies vėjo jėgai-
nių parką Plungės rajone.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose nurodoma, jog kiek-
vienos jėgainės nominalia galia sieks iki 5,6 megavato (MW), bend-
ras parko galingumas – 112 MW.

Jėgaines statyti planuojama Rimučių, Šašaičių, Smilgių ir Liek-
nių kaimų teritorijose.

Teismas: VSD teiginiai apie E. Šatą nepažeidė jo orumo

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS). Seimo paviešinti Valstybės sau-
gumo departamento (VSD) teiginiai apie galimą koncerno „MG Bal-
tic“ įtaką Konkurencijos tarybos vicepirmininkui Elonui Šatui nepa-
žeidė jo garbės ir orumo, nutarė teismas. Nutartį E. Šatas ketina
skųsti Aukščiausiajam Teismui.

Žiniasklaida: Afganistano vyriausybė ir Talibanas pradėjo
keistis belaisviais

Dubajus, balandžio 2 d. („Interfax“-BNS). Afganistane ketvirta-
dienį prasidėjo vyriausybės ir Talibano belaisvių mainai, informavo
televizija „Tolo News“, remdamasi abiejų konflikto šalių atstovais.

„Ryte buvo nuspręsta, kad šiandien turi būti paleisti 100 talibų
mainais į 20 afganų saugumo pajėgų kovotojų“, – sakė neįvardytas
Afganistano prezidento Ashrafo Ghani (Ašrafo Ganio) administraci-
jos aukšto rango pareigūnas.

Talibanas anksčiau nurodė, kad apsikeitimas kalinamais asme-
nimis vyks šią savaitę, kai tik bus išspręsti „techniniai klausimai“.

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)
KETVIRTADIENIS
Pirmasis skaitinys (Pr 17, 3–9)

    Abraomas parpuolė veidu ant žemės.
    O Dievas jam tarė: „Tokia mano sando-

ra su tavimi: tu būsi protėvis daugybei tau-
tų. Todėl tu daugiau nebesivadinsi Abra-
mas; tavo vardas bus Abraomas (daugybės
tėvas). Tave aš paskyriau protėviu daugy-
bei tautų. Tave padarysiu labai vaisingą – iš
tavęs prasidės tautos, iš tavęs kils karaliai.

    Aš sudarau savo sandorą tarp savęs ir
tavęs bei tavo palikuonių per visas jų kar-



tas, ir būtent amžiną sandorą: tau ir tavo
palikuonims aš būsiu Dievas. Tau ir tavo
palikuonims visą Kanaaną – kraštą, kuria-
me gyveni kaip ateivis, aš atiduodu
amžinon nuosavybėn; ir aš jiems būsiu Die-
vas“.

    Toliau Abraomui Dievas kalbėjo: „O tu
laikykis manosios sandoros, – laikykis pats,
tesilaiko ir tavo palikuoniai per visas kar-
tas!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 104, 4–9)

P. – Amžiais atsimena Viešpats sando-
rą savo.

Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę,
jo veidą išvysti vis trokškit.
Vis atsiminkit jo nuostabius darbus,
jo stebuklus, jo lūpų tartą sprendimą. – P.
Jūs, jo tarnai, Abraomo ainija,
jūs, jo rinktiniai, Jokūbo vaikaičiai!
Dievas mums yra patsai Viešpats,
visą pasaulį valdo jo galingas žodis. – P.

Amžiais jis atmena sandorą savo,
pažadą, duotą kartoms tūkstantinėms:
sutartį, su Abraomu sudarytą,
priesaiką, duotą kilniam Izaokui. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ps 94, 8ab)

  O, kad išgirstumėt šiandien, ką

Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna
storžievės“.

Evangelija (Jn 8, 51–59)

    Jėzus žydams tarė: „Iš tiesų, iš tiesų
sakau jums: kas laikysis mano žodžio, ne-
ragaus mirties per amžius“.

    Žydai jam atkirto: „Dabar mes žinome,
kad tu velnio apsėstas. Juk numirė Abrao-
mas ir pranašai, o tu tvirtini: 'Kas laikysis
mano žodžio, tas neragaus mirties per
amžius'. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Ab-
raomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė. Kuo
tu dediesi?“

    Jėzus atsakė: „Jei aš save šlovinčiau,
manoji šlovė būtų niekai. Bet yra mano Tė-
vas, kuris mane šlovina, kurį savo Dievu jūs
vadinat. Tik jūs jo nepažįstate, o aš jį
pažįstu. Jei sakyčiau jo nepažįstąs, būčiau
lygus jums melagis. Bet aš jį pažįstu ir lai-
kausi jo žodžio. Jūsų tėvas Abraomas
džiūgavo, kad matysiąs manąją Dieną; jis ją
išvydo ir džiaugėsi“.

    Tada žydai jam sakė: „Dar neturi nė
penkiasdešimt metų ir esi regėjęs Abrao-
mą?“

    Jėzus tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau
jums: pirmiau negu gimė Abraomas, Aš
Esu!“

    Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami
jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš
šventyklos.
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