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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 021 000

Sergantys lengva forma 714 991

Sergantys sunkia forma 37 749

Pasveikę 214 803

Mirę 53 457

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 107 626

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3723

Užsikrėtę Europoje 503 006

Mirę Europoje 33 604



Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 5324

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 216

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 58 168

Mirę Rytų Viduržemio regione 3279

Užsikrėtę Amerikos regione 216 912

Mirę Amerikos regione 4565

Užsikrėtę Afrikos regione 4702

Mirę Afrikos regione 127

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 115 242

Mirusių Italijoje 13 915

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 112 065

Mirusių Ispanijoje 10 348

Užsikrėtusių JAV iš viso 245 380

Mirusių JAV 6095

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 59 105

Mirusių Prancūzijoje 5387

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 620

Mirusių Kinijoje 3322

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

Užsikrėtę 696 (47)

Sergantys 680

Pasveikę 7 0)

Mirę 9 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 18 432 (2809)



Naujienos COVID-19

Kauno mobiliajame punkte atidaroma trečioji linija, dvigubi-
namos kvotos

Kaunas, balandžio 3 d. (BNS). Kauno savivaldybė penktadienį
skelbia atidaranti trečiąją liniją savo koronaviruso patikros punkte,
be to, žadama, kad nuo šeštadienio vietoj dabartinių 180 bus atlie-
kama beveik 400 ėminių per dieną.

„Trečiąją mėginių paėmimo liniją nuspręsta atidaryti tame pačia-
me tyrimų punkte Kauno kempinge, Jonavos gatvėje. Matome, kad
žmonėms čia patogu atvykti iš įvairių vietovių, procedūros vyksta
tvarkingai, teritorija puikiai tinkama saugiam pacientų aptarnavimui“,
– Kauno savivaldybės pranešime sako jos Ekstremalių situacijų
operacijų centro koordinatorius Paulius Keras.

Latvijoje patvirtintas pirmas COVID-19 sirgusio asmens
mirties atvejis

Ryga, balandžio 3 d. (BNS). Latvijoje patvirtintas pirmas as-
mens, sirgusio koronavirusine infekcija COVID-19 mirties atvejis,
penktadienį paskelbė Latvijos sveikatos ministerija.

Kaip pranešama, mirė 99-erių moteris, nuo kovo 27 dienos gy-
dyta Latvijos infektologijos centre. Pagrindinė jos mirties priežastis
buvo kitos lėtinės ligos, o ne koronavirusas.

IAE dėl viruso laikinai stabdo uždarymo darbus, į prastovas
– apie 1 tūkst. žmonių

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS). Nuo 2010 metų nebeveikianti Ig-
nalinos atominė elektrinė (IAE) dėl koronaviruso laikinai stabdo jė-
gainės uždarymo darbus, dėl to į prastovas išleis apie 1 tūkst.
žmonių.

Pasak IAE vadovo Audriaus Kamieno, nuo pirmadienio
maždaug dvi savaites darbai vyks minimaliu režimu. Per tą laiką ke-
tinama įdiegti priemones, kad darbuotojai mažiau kontaktuotų, laiky-
tųsi saugaus atstumo, užtikrinti didesnę higieną.



„Mes stabdome savo eksploatavimo nutraukimo veiklą. Stabdo-
ma didžioji dalis veiklos, bus paliekamas minimalus pamainų
režimas, kuris užtikrina saugų įmonės sistemų palaikymą, darbai
tuo metu nevyks“, – BNS sakė A. Kamienas.

Ignalinos AE sustabdyta prieš dešimt metų – 2009 metų
gruodžio 31 dieną, o jos uždarymo darbai turėtų trukti iki 2038 me-
tų. Uždaryti branduolinę jėgainę Lietuva įsipareigojo stodama į ES.

Peru dėl koronaviruso vyrams ir moterims uždrausta vienu
metu išeiti į lauką

Londonas, balandžio 3 d. („Interfax“-BNS). Peru gyventojai, pri-
klausomai nuo lyties, iš namų nuo šiol galės išeiti skirtingomis sa-
vaitės dienomis, penktadienį pranešė britų transliuotojas BBC.

Tokios priemonės įvestos kovojant su koronaviruso plitimu. Vy-
rams bus leidžiama išeiti į lauką pirmadieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais, o moterims – antradieniais, ketvirtadieniais ir
šeštadieniais. Sekmadieniais niekas negalės išeiti iš savo namų.

Peru prezidentas Martinas Vizcarra (Martinas Viskara)
suvaržymus aiškina būtinybe sumažinti žmonių gatvėse skaičių. Jis
pabrėžė, kad tokiu būdu užtikrinti taisyklių laikymąsi paprasčiau, nei
skirstant žmones pagal jų pasų numerius.

Anksčiau apie analogiškas priemones paskelbė Panama.

Daugiau nei 3 tūkst. ėminių laukia tyrimų – laboratorijos ne-
spėja aprėpti srautų

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministerijos
(SAM) penktadienio rytą paskelbtais duomenimis, neištirtų ėminių
laboratorijose skaičius siekė 3,2 tūkstančio.

Nors tyrimų apimtys plečiasi, tačiau ėminių srautai taip pat
sparčiai didėja, ir kai kurios laboratorijos nespėja jų ištirti. Ketvirta-
dienį skelbta, kad neištirtų ėminių laboratorijose buvo 2,4 tūkst. Per
parą neištirtų mėginių skaičius išaugo beveik vienu tūkstančiu.

Įsigyti norimo kiekio nešiojamų kompiuterių nepavyko, bus
perkamos planšetės – NŠA vadovas

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS). Nacionalinei švietimo agentūrai



už norimą kainą pavyko nupirkti tik apie 3 tūkst. nešiojamų kompiu-
terių vietoj planuotų 20 tūkst. nuotoliniam vaikų mokymuisi, todėl
bus įsigyta daugiau planšečių, sakė laikinasis įstaigos vadovas Vai-
nas Brazdeikis.

Anot jo, trūkumas bus greičiausiai užpildomas įsigyjant piges-
nius planšetinius kompiuterius.

„Viena sutartis jau yra, 10 tūkst. planšečių jau važiuoja, kitos su-
tartys irgi bus pasirašomos kitą savaitę. Yra daug sutarčių su ne
vienu tiekėju. Turėtų būti dar 10 tūkst. planšečių ir apie kelis
tūkstančius nešiojamų kompiuterių“, – BNS penktadienį teigė agen-
tūros vadovas.

Pasak jo, agentūrai pavyko įsigyti apie 3 tūkst. nešiojamų kom-
piuterių už norimą 500 eurų kainą, bet dar tikimasi derybose sulauk-
ti palankesnių pasiūlymų.

Estijoje be darbo likusių trečiųjų šalių piliečių bus paprašy-
ta išvykti

Talinas, balandžio 3 d. („Interfax“-BNS). Estijos vyriausybė prita-
rė įstatymo dėl užsieniečių, atvykimo ir išvykimo iš šalies tvarkos
pataisoms, pagal kurias darbo netekę trečiųjų šalių piliečiai privalės
kuo greičiau išvykti iš Estijos.

Karantino metu policijai patruliuoti padės kariai, savaitgalį
– ir šauliai

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS). Nuo penktadienio policininkams
didžiuosiuose šalies miestuose patruliuoti padeda Lietuvos kariuo-
menės Karo policija, savaitgalį į patruliavimą įsijungs ir Šaulių sąjun-
ga.

„Skiriame dvidešimt karo policininkų su dešimt automobilių –
dešimt ekipažų, kurie patruliuos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir
Panevėžyje. Jie padės palaikyti viešąją tvarką karantino metu“, –
BNS penktadienį sakė Lietuvos kariuomenės vado atstovas
žiniasklaidai majoras Tomas Balkus.

„Mūsų karo policininkai bus su karine apranga, dėvės ryškias
liemenes. Jie dažniausiai yra su raudonomis beretėmis. (...) Jie,
žinoma, bus su apsaugos priemonėmis, turės praktiškai visą polici-
ninko ekipuotę“, – teigė T. Balkus.



Pasak Šaulių sąjungos, šiuo metu organizacijos nariai policijai ir
savivaldybių viešosios tvarkos skyrių specialistams patruliuoti pade-
da Vilniuje, Kaune, Tauragėje, Druskininkuose, Klaipėdoje, Jurbar-
ke. Savaitgalį šauliai su policininkais patruliuos ir dar 17 miestų.

„Google“ skelbs vartotojų buvimo vietos duomenis, kad
padėtų vyriausybėms kovoti su virusu

Paryžius, balandžio 3 d. (AFP-BNS). „Google“ nuo penktadienio
skelbs duomenis apie vartotojų visame pasaulyje buvimo vietą, kad
padėtų vyriausybėms vertinti dėl COVID-19 pandemijos įvestų so-
cialinės distancijos priemonių veiksmingumą.

Informacija apie vartotojų judėjimą 131 valstybėje bus prieina-
ma specialioje interneto svetainėje ir „vaizduos judėjimo tendencijas
bėgant laikui ir priklausomai nuo geografinės“ vietos, viename savo
tinklaraščių paskelbė technologijų milžinė.

Matysis apsilankymų tokiose vietose kaip parkai, parduotuvės,
namai ir darbo vietos „procentinių punktų didėjimas ar mažėjimas“,
o ne „absoliutus apsilankymų skaičius“, sakoma pareiškime, kurį
pasirašė „Google Maps“ vadovė Jen Fitzpatrick (Džen Ficpatrik) ir
kompanijos vyriausioji sveikatos apsaugos pareigūnė Karen DeSal-
vo.

FNTT skyrė baudų apsauginių kaukių ir dezinfekcinio
skysčio perpardavinėtojams

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS). Finansinių nusikaltimų tyrimo tar-
nyba (FNTT) penktadienį pranešė nustačiusi ir skyrusi baudas dau-
giau nei dešimčiai apsauginėmis kaukėmis, dezinfekciniu skysčiu,
greitaisiais COVID-19 testais prekiaujančių spekuliantų.

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba devynis asmenis nubaudė
už komercinės veiklos pažeidimus – prekybą neturint verslo liudiji-
mų, neinformavus Valstybinės mokesčių inspekcijos arba neišdavus
pirkėjui mokėjimo kvitų.

Teisėsaugos duomenimis, didžioji dalis asmenų prekiavo dezin-
fekciniu skysčiu.

Vienas klaipėdietis nubaustas už pardavinėjamus greituosius
COVID-19 testus. Anot jo, testus jis įsigijo iš draugo ir vieną parduo-
davo už 30–50 eurų. Vyro turėti testai konfiskuoti, jam bus skirta



bauda.

Kitos naujienos

Teisių gynimo grupės smerkia egzekuciją Taivane

Taibėjus, balandžio 3 d. (AFP-BNS). Teisų gynėjai penktadienį
pasmerkė Taivano prezidentės Tsai Ing-wen (Cai Ingven)
vyriausybę už mirties bausmės įvykdymą nuteistam žudikui ir sakė,
kad tolesnis aukščiausios bausmės naudojimas pakerta progresy-
vios salos reputaciją.

Weng Jen-hsienas (Veng Dženhsienas) pernai buvo pripažintas
kaltu dėl gaisro sukėlimo 2016 metais, nulėmusio jo tėvų ir dar ketu-
rių giminaičių žūtį. Mirties bausmė sušaudant jam buvo įvykdyta tre-
čiadienį, pranešė Teisingumo ministerija.

Dėl nepristatomų prekių – tūkstantinės baudos, blokuoja-
mos svetainės

Vilnius, balandžio 3 d. (BNS). Prekybos bendrovėms „Sakalo
grupė“ ir „Techmada“ vartotojams nepristatant internetu užsakytų
prekių, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba vienai jų skyrė tūkstantinę
baudą, o kitą nusprendė blokuoti.

Įspėjimo sulaukė ir feisbuke drabužiais prekiaujanti, bet jų varto-
tojams nepristatanti paskyra „Kelly Dress Shop“.

Tarnyba teigia sulaukusi beveik 100 vartotojų skundų, kurie „Sa-
kalo grupės“ svetainėje todo.lt užsisakė prekių, dažniausiai telefo-
nų, planšečių, tačiau nei prekių, nei pinigų negavo. Už tai bendrovei
skirta 2,8 tūkst. eurų bauda.

Apie 40 vartotojų skundėsi dėl „Techmados“ parduotuvėje zidi-
niaikatilai.lt užsakytos, bet negautos šildymo ar oro kondicionavimo
įrangos, o kelis šimtus ar net kelis tūkstančius eurų siekiančios su-
mos negrąžinamos.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
PERKAME, TARPININKAUJAME, PA-
RDUODAME BUTUS, NAMUS, SODYBAS,
ŽEMĘ, MIŠKĄ. Patikimi, sertifikuoti NT bro-
keriai – garantuojame sklandų Jūsų
nekilnojamojo turto pardavimą visoje LIE-
TUVOJE. NEMOKAMAS vertinimas, NE-
MOKAMOS konsultacijos – telefonu. Doku-
mentų paruošimas notarui. Pasirinkite pro-
fesionalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO
AGENTŪRA „21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
Sodybas, sodus
Sodybą (8 ha žemės, šalia bus asfaltuotas
kelias, dviračių takas, kaina 35 000 Eur) ir
4,75 ha (apie 200 m Nemuno pakrantės,
apie 60 a pušynėlis, sklypas lygus, geras
privažiavimas, 30 000 Eur) Naravuose. Tel.
8 699 45745.
Sodybą (namas su įrengta mansarda (142
kv. m, visi patogumai, su visais baldais, bui-
tine technika), yra lauko virtuvė, garažas (3
automobiliams), 2 pavėsinės, pirtis su 2
miegamaisiais, ūk. pastatai, šiltnamis, 2 kū-
dros, 8,6 ha žemės (iš jų 2 ha miško)).
Birštono sen. Tel. 8 620 31329.
Sodybą (30 a namų valdos ir 3 ha ūkio pa-
skirties žemės) Eičiūnų k., Butrimonių sen.,
Alytaus r. Tel. 8 679 61387.
Žemės sklypus
12 a namų valdos žemės sklypą Žalgirio g.
171, Prienuose. Tel. 8 606 61216.
18,10 a namų valdos žemės sklypą (7 200
Eur) J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8
614 34541.
Perka
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sody-
bas. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Automobiliai, dalys
Parduoda
„VW Golf IV“ (2001 m., 1,6 l, B, TA iki 2022
m. 03 mėn. 25 d.). Tel. 8 673 92438.
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
Miežius, tinka sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Išvalytus žieminius miežius. Tel. 8 655
22912.
Ūkininkas parduoda grūdus, pašarus, sėkli-
nes ir maistines bulves, žolių sėklas. Gali
pristatyti. Tel. 8 685 60452.
Šieną ritiniais arba „kitkomis“. Maistines ir
sėklines bulves, grikius, grūdus sėjimui ir
pašarams. Tel. 8 650 10595.
Šiaudus. Tel. 8 605 85798.
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
Mėsines telyčias, buliukus nuo 6 mėn. iki 4
m. ir pienines veršingas ir neveršingas
telyčias tolimesniam auginimui. Tel. 8 625
93679.
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav.
iki 8 sav. amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis.
Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8 612
34503.
Galvijų supirkimo įmonė superka karves,
bulius, telyčias AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis. Sveria vietoje elektroni-
nėmis svarstyklėmis, moka 6 ir 21 proc.
PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.



Superkame karves, bulius ir telyčias. KRE-
KENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis
ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Tel. 8
613 79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti.
Moka 6–21 proc. Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
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.
UAB „Almo medis“ parduoda įvairias kapo-
tas malkas, pušines atraižas, sandėliukus,
malkines, šulinių apdailas, voljerus šunims,
pavėsines, rūkyklas mėsai, vištides ir lauko
tualetus. Pristatome į vietą. Išrašome sąs-
kaitas. Tel. 8 648 61061.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8
671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skal-
dytas). Turime ir sausų malkų. Atvežame
įvairiais kiekiais. Tel.: 8 604 81933, 8 604
01171.

GERIAUSIA KAINA parduoda lapuočių
malkas. Atveža. Tel. 8 603 77391.
Beržines ir pušines malkas. Atveža. Tel. 8
625 97091.
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 (didesnėm raidėm). Suteikia-
me paskolas ir refinansuojame turimas bei
kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora, Bitė ir
kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000 eurų, laiko-
tarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos konku-
rencingai mažiausios rinkoje. Konsultuoja-
me pensijų kaupimo II - III pakopoje klausi-
mais. Tarpininkas Ričiardas (ind. veiklos pa-
žym. Nr. 621263). Tel. 8 601 50935.
SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI· sta-
tinių kadastriniai matavimai–inventorizaci-
ja,· geodeziniai ir topografiniai matavimai,·
pastato 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.
Profesionali stogdengių brigada atlieka vi-
sus stogo remonto, įrengimo darbus. Suda-
rome sąmatas, pristatome medžiagas, su-
teikiame garantijas. Tel. 8 677 68382.
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.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome,
glaistome, klojame laminatą, atliekame ki-
tus darbus. Tel. 8 606 46488.
Gaminame duris namams ir ūkiniams pa-
statams. 37 m. gamybos patirtis. Žiemą ir
pavasarį durys pigesnės. Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS atvykstu į namus, suteikiu garan-
tiją. Tel. 8 615 73404.
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 greitai ir nebrangiai pjau-
name rąstus (iki 11 m ilgio) Jums patogioje
vietoje. Elektra nebūtina. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjau-
nu medieną. Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com
Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas. Tel.: 8 683 99 233, grebly-
sirbebras@gmail.com + nuotrauka buvo Nr.
2122
Darbo skelbimai
Reikalinga
Baldų įmonei – stalius. Atlyginimas nuo 600
iki 1000 Eur. Gaminame nestandartinius
medinius baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt

Informacija
Jiezne (Jžs) siuvamos ir nemokamai dalija-
mos veido apsaugos kaukės. Neturintiems
galimybės atvykti pasiimti, susidarius dides-
nei grupei žmonių, gali būti atvežamos. Bū-
kit visi sveiki, saugokit save ir kitus. Pasis-
kambinti pasiteiravimui telefonu 8 617
68314.
Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums
gali padėti Anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 val., VII – 17
val., Birutės g. 10A („Carito“ bendruomenės
namai), Birštone ir III – 18 val. ir VII – 15
val. Bulikos g. 6, Jiezne. Tel.: 8 689 36747,
8 602 88177.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
V GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
PENKTADIENIS
Pirmasis skaitinys (Jer 20, 10–13)

    Girdėjau daugelį šnibždant – vien siau-
bas aplinkui: „Įduokite jį! Mes norim jį ap-
skųsti!“ Artimiausi mano pažįstami laukia,
bene aš pargriūsiu: „Galbūt jis apgaunamas
duosis: tada mes prie jo prieitume ir jam
atkeršytume“.

    Tačiau su manim yra Viešpats lyg tvir-
tas kariūnas. Todėl mano persekiotojai
klumpa ir nepakyla. Jie žlugs negarbingai,
nieko nepešę, užsitraukę vien amžiną,
neužmirštamą gėdą. Aš tavo jiems kerštą
regėsiu, nes tau patikėjau savąją bylą.

    Giedokite Viešpačiui, šlovinkite
Viešpatį! Jis gelbsti varguolio gyvybę iš ne-
dorėlių rankų“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 17, 2–7)

P. –  Ėmiau sielvarte Viešpatį kviesti, ir
mane jis išgirdo.

Mylėsiu tave, Viešpatie, mano stiprybe!
Viešpatie, priebėga mano, tvirtove, vaduo-

tojau mano! – P.
Dieve, prieglobsti mano, tavimi aš viliuosi.
Tu mano skydas, išganymo ramstis, ma-

no globėjas.



Šlovingojo Viešpaties šauksiuos
ir išvaduotas būsiu iš priešų. – P.

Iš visų pusių mane daužė bangos grės-
mingos,

pražūtingieji srautai baugino;
apraizgytas buvau pragaro pinklių,
gausybės pragaištingųjų spąstų. – P.

Ėmiausi sielvarte Viešpatį kviesti,
šauktis Dievą pagalbos, –
jis savo šventovėj mano balsą išgirdo,
mano šauksmas jo ausį pasiekė. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 6, 63b.
68b)

Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyve-
nimas; tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.

Evangelija (Jn 10, 31–42)

    Žydai stvėrėsi akmenų, norėdami Jėzų
užmušti. O Jėzus paklausė juos: „Tėvo va-
lia esu jums padaręs daug gerų darbų. Už

kurį gi darbą jūs užmušite mane?“
    Žydai jam atsakė: „Ne už gerą darbą

užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu,
būdamas žmogus, dediesi Dievu“.

    Jėzus atsakė: „Argi jūsų Įstatyme nėra
parašyta: 'Aš tariau: jūs esat dievai!'? Taigi
Įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skir-
tas Dievo žodis, ir Raštas negali būti panai-
kintas. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį
Tėvas pašventino ir siuntė pasaulin: 'Tu
piktžodžiauji', kai jis pareiškė: 'Aš – Dievo
sūnus!'? Jei aš nedarau savo Tėvo darbų, –
netikėkite manimi! O jeigu darau ir manimi
netikite, – tikėkite darbais, kad pažintumėte
ir suprastumėte, jog Tėvas manyje ir aš ja-
me“.

    Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis
išsprūdo jiems iš rankų. Jėzus vėl pasitrau-
kė anapus Jordano, kur pradžioje Jonas bu-
vo krikštijęs, ir apsistojo tenai.

    Daugelis ėjo pas jį ir kalbėjo: „Jonas,
tiesa, nepadarė nė vieno stebuklo, bet ką
jis pasakė apie šitą žmogų, buvo teisybė“.
Ir daugelis įtikėjo jį tame krašte.
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