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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 118 562

Sergantys lengva forma 790 656

Sergantys sunkia forma 39 406

Pasveikę 214 803

Mirę 59 226

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 108 930

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3760

Užsikrėtę Europoje 541 808



Mirę Europoje 37 103

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 5881

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 245

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 62 236

Mirę Rytų Viduržemio regione 3438

Užsikrėtę Amerikos regione 247 473

Mirę Amerikos regione 5600

Užsikrėtę Afrikos regione 5263

Mirę Afrikos regione 164

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 119 827

Mirusių Italijoje 14 681

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 119 199

Mirusių Ispanijoje 11 198

Užsikrėtusių JAV iš viso 277 522

Mirusių JAV 7403

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 82 165

Mirusių Prancūzijoje 6507

Užsikrėtusių Jungtinėje Karalystėje iš viso 38 168

Mirusių Jungtinėje Karalystėje 3605

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

Užsikrėtę 771 (75)

Sergantys 755

Pasveikę 7 0)

Mirę 10 (1)



Ištirtų dėl koronaviruso 21 376 (2944)

Naujienos COVID-19

Patvirtintas dešimtasis mirties nuo koronaviruso atvejis

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) pranešė, kad šeštadienį Lietuvoje patvirtintas dešimtas mir-
ties nuo koronaviruso atvejis.

Buvusi medikė buvo gydoma Klaipėdos universitetinėje ligoni-
nėje ir priklausė rizikos grupei.

Indijoje gimę dvyniai pavadinti Corona ir Covidu

Naujasis Delis, balandžio 4 d. (AP-BNS). Indijos Čatysgaro
valstijoje visuotinio karantino dėl koronaviruso pandemijos metu
gimę dvyniai – berniukas ir mergaitė – pavadinti Corona (Korona) ir
Covidu (Kovidu).

Indijoje dėl koronavirusinės infekcijos COVID-19 protrūkio kovo
24-ąją įvestas karantinas galios mažiausiai  21 dieną.

„Prieš gimdymą buvo sunkumų, todėl mudu su vyru norėjome
šią dieną padaryti įsimintiną“, – naujienų agentūrai „Press Trust of
India“ pasakojo dvynių mama 27-erių Preeti Verma (Priti Verma).

Naujagimiai pasaulį išvydo praėjusią savaitę vienoje valstybinių
ligoninių. Pasak tėvų, vardai primins jiems apie sunkumus, patirtus
karantino metu ir prieš dvynių gimimą.

Dėl karantino Indijoje sustojo traukinių eismas, oro linijos nevyk-
do skrydžių. 1,3 milijardo indų išeina iš namų tik nusipirkti būtiniau-
sių produktų ar vaistų.

Šalyje iki šiol patvirtinti 2 909 koronaviruso atvejai, 68 žmonės
mirė.

JAV – rekordinis koronaviruso aukų skaičius, per parą mirė
1 480 žmonių

Vašingtonas, balandžio 4 d. (AFP-BNS). Jungtinėse Valstijose
per parą mirus beveik 1,5 tūkst. koronavirusu užsikrėtusių žmonių



buvo užfiksuotas naujas pasaulinis šios pandemijos vienos dienos
aukų rekordas, paskelbė Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) uni-
versitetas.

Nuo ketvirtadienio 20 val. 30 min. Vašingtono (penktadienio 3
val. 30 min. Lietuvos) laiku iki penktadienio to paties laiko šalyje mi-
rė 1 480 pacientų, kuriems buvo patvirtinta koronavirusinė infekcija
COVID-19. Tuo pačiu bendras aukų skaičius JAV nuo pandemijos
pradžios išaugo iki 7 406.

VRK vadovė: kol kas sunku prognozuoti, kaip Seimo rinki-
mus pakeistų epidemija

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
ruošiasi rudenį vyksiantiems Seimo rinkimams, kol kas anksti prog-
nozuoti, kaip juos galėtų pakeisti koronaviruso epidemija, sako ko-
misijos vadovė Laura Matjošaitytė.

Ji pažymi, kad Lietuvoje nėra įteisintas elektroninis balsavimas,
tad tuo atveju, jei rinkimai vyktų karantino sąlygomis, pavyzdžiui,
prasidėjus kitai epidemijos bangai, reikėtų apsaugos priemonėmis
aprūpinti komisijų darbuotojus, imtis kitų priemonių.

Eiliniai Seimo rinkimai Lietuvoje turi vykti spalio 11 dieną.
Lietuvoje keliskart teikti projektai dėl internetinio balsavimo įtei-

sinimo, bet nesėkmingai. Iniciatyvos šalininkai sako taip siekiantys
didesnio rinkėjų aktyvumo, priešininkai nuogąstauja, kad elektroni-
nio balsavimo sistema taptų kibernetinių atakų taikiniu.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje laikinai uždaromas
skubios pagalbos skyrius

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Patikrinimų sulaukusios Klaipė-
dos universitetinės ligoninės centriniame korpuse nuo šeštadienio
laikinai uždaromas skubios ir neatidėliotinos pagalbos skyriaus.

„Tiek akušerija, tiek onkologija toliau tęsia savo darbą, tačiau
kalbant apie ekstrines operacijas, jų perkėlimas išskaidytas į kitas li-
gonines, kad būtų išvengta toliau bet kokių (koronaviruso – BNS)
plėtros dalykų“, – BNS sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliaus-
kas.

Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovas Vinsas Janušonis
BNS šeštadienio rytą sakė kol kas negalintis komentuoti šio spren-



dimo, nes ligoninėje lankosi vyriausybinė komisija.
Po medikų ir pacientų skundų Klaipėdos universitetinėje ligoni-

nėje atliekami patikrinimai dėl galimų karantino reikalavimų nesilai-
kymo.

Ligoninėje gydomi koronavirusu sergantys žmonės.

Neištirtų ėminių skaičius per parą sumažėjo tūkstančiu –
neištirta apie 2 tūkst. ėminių

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Neištirtų ėminių skaičius per parą
sumažėjo daugiau nei tūkstančiu – šiuo metu laboratorijose likę
neištirti 2072 ėminiai, penktadienį šis skaičius siekė 3288,
šeštadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Per pastarąją parą dešimtyje laboratorijų iš viso ištirti 2944 ėmi-
niai. Daugiausia – 853 – Kauno klinikose, Nacionalinėje maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje – 548, Santaros
klinikose – 319, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros la-
boratorijoje (NVSPL) – 301, Šiaulių ligoninėje – 291, Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje – 276, privačioje „Medicina practica“ labora-
torijoje – 204.

Likusiose laboratorijose tyrimų apimtys nesiekė šimto – nuo 14
iki 83 per parą.

Didžiausias neištirtų ėminių „kamštis“, penktadienio duomeni-
mis, buvo susidaręs Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijoje – 1,1 tūkst. ėminių. Šeštadienį skelbiamais duomeni-
mis, šioje laboratorijoje likusių neištirtų ėminių sumažėjo iki 241.

NVSPL vadovas Vytautas Zimnickas BNS penktadienį teigė,
kad jo laboratorijoje susikaupę ėminiai bus išskirstyti po kitas labo-
ratorijas.

„Mes, šalia to, ir logistinė kompanija, suveža visi „kioskininkai“
(mobilūs punktai – BNS), plius karščio klinikos, ir mes perskirstome
po visas kitas laboratorijas“, – aiškino V. Zimnickas.

Sveikatos apsaugos ministras penktadienį pranešė, kad sie-
kiant sumažinti laboratorijose neištirtų koronaviruso mėginių skaičių,
bus ribojama savivaldybių mobilių punktų veikla.

Kitos naujienos

Prienuose pas paauglį rasta galimai narkotinių medžiagų



Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Prienuose pas paauglį rasta gali-
mai narkotinių medžiagų, pranešė Alytaus policija.

Penktadienį moteris policijai atidavė plastikinį paketėlį galimai
narkotinėmis medžiagomis. Ji teigė, kad minėtą paketėlį atėmė iš
savo sūnaus, gimusio 2006 metais.

Dėl rastų galimai narkotinių medžiagų pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Rokiškio rajone girtas vairuotojas įvažiavo į autobusų
stotelę

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Rokiškio rajone Salų miestelyje
girtas vairuotojas įvažiavo į autobusų stotelę.

Incidentas įvyko penktadienį 18.30 val., pranešė Panevėžio ap-
skrities Vyriausiasis policijos komisariatas.

Automobilis „Audi Avant“ Kaštonų gatvėje įvažiavo į autobusų
stotelę, atsitrenkė į suolą. Iš eismo įvykio vairuotojas su automobiliu
pasišalino.

Automobilis ir neblaivus (2,57 prom. girtumas) 1988 metais
gimęs vyras rastas namo kieme, toje pačioje gatvėje.

Vilniuje šią vasarą bus atidarytas dar vienas paplūdimys

Vilnius, balandžio 4 d. (BNS). Vilniuje šią vasarą pradės veikti
dar vienas oficialus paplūdimys – jį planuojama įrengti savivaldybės
sklype Pilaitėje, prie Gilužio ežero.

Šiuo metu rengiamas Gilužio ežero pietinės pakrantės didesnės
apimties sutvarkymo projektas, pranešė Vilniaus miesto savivaldy-
bė.

Miestiečių patogumui teritorijoje papildomai numatyta įrengti ke-
liolika suolų su atlošais, grilio zonoje – stalus su suolais ir
šašlykinėmis. Papildomai bus įrengta persirengimo kabinų, viena jų
pritaikyta žmonėms su negalia.

Du įtakingos JAV Kennedy šeimos nariai dingo išplaukę
baidare

Vašingtonas, balandžio 3 d. (AFP-AP-BNS). Įtakingos JAV poli-



tinės Kennedy (Kenedžių) dinastijos du nariai, įskaitant nužudyto
prezidento Johno F. Kennedy (Džono F. Kenedžio) brolio vaikaitę,
dingo ir veikiausiai žuvo išplaukę baidare Merilando valstijoje, penk-
tadienį pranešė pareigūnai.

Buvusios šios valstijos gubernatoriaus pavaduotojos Kathleen
Kennedy Townsend (Ketlin Kenedi Taunsend) duktė kartu su
aštuonmečiu sūnumi dingo ketvirtadienį išplaukę į Pietų upę ties
Česapiko įlanka, žurnalistams sakė Merilando gubernatorius Larry
Hoganas (Laris Hoganas).

Žiniasklaidos pranešimuose cituojami šeimos atstovai, sakę,
kad 40-metė Maeve Kennedy Townsend McKean (Meiv Kenedi
Taunsend Makin) ir jos sūnus Gideonas Josephas Kennedy McKea-
nas (Gideonas Džozefas Kenedis Makinas) išplaukė baidare, mė-
gindami susigrąžinti į vandenį įkritusį kamuolį, bet taip ir negrįžo į
krantą.

Intensyvios dingusiųjų paieškos buvo vykdomos nuo ketvirtadie-
nio.

Ketvirtadienį vakare buvo rasta apvirtusi baidarė, panaši į tą,
kuria naudojosi dingusi motina ir sūnus, nurodė Merilando gamtos
išteklių policija.

68 metų K. Kennedy Townsend yra Roberto F. Kennedy (Rober-
to F. Kenedžio), vienu metu dirbusio JAV generaliniu prokuroru savo
brolio J. F. Kennedy administracijoje, duktė.

Ši garsi Amerikos giminė yra patyrusi daug tragedijų.
R. F. Kennedį buvo nužudytas 1968-aisiais, kai siekė būti

išrinktas JAV prezidentu, praėjus penkeriems metams po jo brolio
nužudymo.

1999 metais Johnas F. Kennedy Jr. (Džonas F. Kenedis jaunes-
nysis), jo žmona ir brolienė žuvo jo pilotuojamam lėktuvui sudužus
prie Masačusetso krantų.

Tuo metu Roberto F. Kennedy vaikaitė Saoirse Kennedy Hill
(Sirša Kenedi Hil) praeitais metais mirė, kaip manoma, nuo atsitikti-
nio narkotikų perdozavimo, būdama vos 22-ejų.

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)
ŠEŠTADIENIS
Pirmasis skaitinys (Ez 37, 21–28)

    Štai ką sako Viešpats Dievas:
    „Išrankiosiu Izraelio vaikus iš tarpo tau-

tų, kuriosna jie nukeliavo; surinksiu juos iš
visur ir parvesiu į jųjų kraštą. Savojoje
žemėje, Izraelio kalnuose, aš juos padary-
siu viena tauta. Visi jie turės vieną karalių.
Jie nebesudarys dviejų tautų ir niekada ne-
besidalys į dvi karalystes.

    Jie nebesusiteps savo stabais, ir
niekšybėmis, ir visokiomis piktybėmis. Aš
juos išvaduosiu iš visų nuodėmių, kurių jie
pridarė per savo neištikimybę, ir juos apva-
lysiu. Tuomet jie bus mano tauta, o aš – jų
Dievas būsiu.

    Mano tarnas Dovydas bus jų karalius, ir
visi jie turės vieną ganytoją. Jie elgsis pagal
mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir
vykdys juos. Gyvens šalyje, kurią savo tar-
nui Jokūbui esu atidavęs, kurioje jų tėvai
gyveno. Joje gyvens jie patys, jų vaikai ir
vaikaičiai per amžius, o mano tarnas Dovy-
das visą laiką bus jų valdovas.

  Su jais sudarysiu sandorą jų gerovei; tu-
rės tai būti amžina sandora. Juos padarysiu
skaitlingus. Jų tarpe aš amžiams pastatysiu
savo šventovę, pas juos bus mano buveinė.
Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta.



Kadangi mano šventovė bus visą laiką jų
tarpe, tai tautos pažins, jog esu Viešpats,
kuris Izraelį padarė savo šventąja tauta“.

Atliepiamoji psalmė (Jer 31, 10–13)

P. – Viešpats mus gano, tartum piemuo
savo bandą.

Klausykitės Viešpaties žodžio, tautos,
skelbkite jį saloms tolimiausioms.
Sakykite: „Kas Izraelį išsklaidė, tas ir su-

rinks jį
ir ganys, tarytum piemuo savo bandą“. –

P.
Viešpats išgelbės Jokūbą,
vaduos iš stipresniojo rankos.
Ateis jie ir džiūgaus Siono kalne,
plauks prie Viešpaties gėrybių. – P.

Šokdamos džiaugsis mergelės,
linksminsis jaunuoliai ir seneliai.
Jų liūdesį džiaugsmu aš paversiu,
juos guosiu ir linksminsiu, vargams pasi-

baigus. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ez 18, 31)
    Nusimeskite visas savo nuodėmes, –

sako Viešpats, – ir susikurkite naują sau
širdį ir dvasią.

Evangelija (Jn 11, 45–56)
    Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas

Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį.
Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė
jiems, ką Jėzus padaręs.

    Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai su-
šaukė teismo tarybą ir svarstė: „Ką darysi-
me? Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei
taip jį paliksime, visi įtikės jį; ateis romėnai
ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą“.
Vienas iš jų – Kajafas, tais metais vyriau-
sias kunigas – jiems tarė: „Jūs nieko
neišmanote ir nepagalvojate, jog mums ge-
riau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o
ne visa tauta žūtų“.

    Jis tai pasakė ne iš savęs, bet, būda-
mas tų metų vyriausiasis kunigas,
pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą, ir
ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į
vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus. Nuo
tos dienos jie tvirtai buvo pasiryžę jį
nužudyti.

    Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo
viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į
vietovę dykumos pakraštyje, į miestelį, va-
dinamą Efraimu. Ten jis apsistojo kartu su
mokiniais.

    Artinosi žydų Velykos. Daug žmonių iš
viso krašto traukė į Jeruzalę, norėdami
prieš Velykas atlikti atgailą. Jie ieškojo Jė-
zaus ir, stoviniuodami šventykloje kalbėjosi:
„Kaip jūs manote? Nejaugi jis nebeateis į
iškilmes?!“ Mat, aukštieji kunigai ir fariziejai
išleido įsakymą, kad žinantys praneštų, kur
jis esąs, kad būtų galima jį suimti.
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