
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“
naujienlaiškis

SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 7 d.(antradienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 7 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 142

Pandemijos diena pagal PSO 28

Karantino diena Lietuvoje 23
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 40
Pasaulinė sveikatos diena
Tarptautinė tutsių genocido Ruandoje 1994 m. atminimo diena
Saulė teka 06:37, leidžiasi 20:06, dienos ilgumas 13.29, pilnatis (14 mėnulio diena)
Vardadieniai: Minvydas, Kantautė, Hermanas, Donata
Tinkamas laikas sėti: krapus, kalendras, pankolius, sėjamąsias gėles.
Sode, darže: netinkamas laikas laistyti.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 279 722

Sergantys lengva forma 848 800

Sergantys sunkia forma 42 376

Pasveikę 246 638

Mirę 72 614

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 113 641

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3892

Užsikrėtę Europoje 686 338

Mirę Europoje 52 809



Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 9132

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 362

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 78 565

Mirę Rytų Viduržemio regione 4149

Užsikrėtę Amerikos regione 384 242

Mirę Amerikos regione 11 097

Užsikrėtę Afrikos regione 7092

Mirę Afrikos regione 294

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 132 547

Mirusių Italijoje 16 525

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 135 032

Mirusių Ispanijoje 13 055

Užsikrėtusių JAV iš viso 311 635

Mirusių JAV 8454

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 73 488

Mirusių Prancūzijoje 8896

Užsikrėtusių Jungtinėje Karalystėje iš viso 51 612

Mirusių Jungtinėje Karalystėje 5373

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

Užsikrėtę 880 (37)

Sergantys 857

Pasveikę 8 (0)

Mirę 15 (0)

Ištirtų dėl koronaviruso (nėra duomenų)



Naujienos COVID-19

Pirmadienį atidarytos penkios karščiavimo klinikos, antra-
dienį bus atidarytos dar dvi

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Pirmadienį atidarytos karščiavimo
klinikos Jurbarke, Kėdainiuose, Lazdijuose, Marijampolėje ir Taura-
gėje, antradienį jos veiks ir Alytuje bei Druskininkuose, pranešė
Sveikatos apsaugos ministerija.

„Įsisteigti tokias karščiavimo klinikas privalės visos šalies savi-
valdybės“, – rašoma pranešime.

Jurbarke karščiavimo klinika įsikūrė Vydūno gatvėje 56, Kėdai-
niuose – Budrio g. 5, Lazdijuose – Kauno g. 8, Marijampolėje –
Bažnyčios g. 19, Tauragėje – Jūros g. 5.

Ministerijos duomenimis, iš viso šiuo metu veikia 11 karščiavimo
klinikų, be jau minėtų, jos veikia ir Kaune, Kretingoje, Raseiniuose,
Vilkaviškyje ir Vilniuje.

Koronavirusas nustatytas 111 Lietuvos medicinos darbuo-
tojų – Visuomenės sveikatos centras

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Iki pirmadienio koronavirusas
diagnozuotas 111 Lietuvos medicinos darbuotojų, BNS informavo
Nacionalinis visuomenės sveikatos centas.

Alytaus apskrityje yra vienas susirgęs medikas, Kauno – 13,
Klaipėdos – 34, Marijampolės – keturi, Panevėžio – trys, Šiaulių –
du, Tauragės – vienas, Utenos – trys, Vilniaus – 50.

Lietuvoje – 15 mirtis nuo koronaviruso

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Lietuvoje nuo koronaviruso jau
mirė 15 žmonių.

Apie dar vieną mirusį gyventoją pirmadienio vakarą Marijampo-
lės ligoninės „Facebook“ paskyroje pranešė Marijampolės savival-
dybės Administracijos direktorius Karolis Podolskis.

Mirties atvejį patvirtinusi Sveikatos apsaugos ministerija,
praneša, kad Marijampolės ligoninėje miręs koronavirusu infekuotas



žmogus priklausė rizikos grupei. Sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga reiškia užuojautą šeimai, artimiesiems.

Kaip BNS informavo K. Podolskis, mirė 88 metų senolis, kovo
pabaigoje atvežtas gydyti plaučių uždegimą.

Kiekvieną gyventoją reiktų vertinti kaip galbūt užsikrėtusį
koronavirusu – S.Čaplinskas

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Šiuo metu vyrauja vietiniai
užsikrėtusių COVID-19 infekcija atvejai, tai reiškia, kad negalima at-
sipalaiduoti ir kiekvieną gyventoją reikia vertinti kaip galbūt
užsikrėtusį, sako Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) vadovas
Saulius Čaplinskas.

Per parą gauti 299 pranešimai dėl karantino taisyklių pažei-
dimų, nubausta 80 žmonių

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Per praėjusią parą policija gavo
299 pranešimus apie karantino taisyklių pažeidimus ir surašė 80 ad-
ministracinių teisės pažeidimų protokolų, BNS antradienį informavo
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Savaitgalį pažeidimų fiksuota mažiau: sekmadienį nubaustas 61
asmuo, šeštadienį – 69, per abi dienas gauta 450 pranešimų apie
saviizoliacijos ar karantino pažeidimus.

Įsigaliojus įstatymo pataisoms, policija penktadienį įgijo teisę
skirti nuobaudos už sveikatos srities teisės aktų pažeidimus.

Už nusižengimus, kurie sukėlė pavojų išplisti koronavirusui, fizi-
niai asmenys gali būti baudžiami nuo 500 iki 1500 eurų, įmonių va-
dovai – nuo 1500 iki 6 tūkst. eurų.

Pajamas bus galima deklaruoti nuo balandžio 15 dienos

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Pajamas šiemet deklaruoti bus
galima nuo balandžio 15 dienos, pranešė Valstybinės mokesčių in-
spekcijos (VMI) vadovė. Pasak Editos Janušienės, pirma pajamas
deklaruoti galės individualią veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai.

„Gyventojų pajamų deklaravimas prasidės balandžio 15 dieną“,
– spaudos konferencijoje antradienį sakė E. Janušienė.

„Taip padarėme dėl to, kad nemažai individualią veiklą



vykdančių gyventojų yra pasiėmę nedarbingumo pažymėjimus, ka-
dangi vaikai negali lankytis mokyklose ir darželiuose. Norint gauti
išmoką, reikia būtinai pateikti pajamų deklaraciją, reikia pateikti pa-
jamų deklaraciją už 2019 metus“, – sakė ji.

Pasak VMI vadovės, kiti gyventojai pajamas galės deklaruoti
nuo balandžio 22 dienos.

Dėl koronaviruso paskelbto karantino šiemet pajamų deklaravi-
mo terminas nukeltas iki liepos 1 dienos. Šiuo metu VMI gyventojus
konsultuoja tik telefonu.

Iki liepos 1 dienos bus galima teikti ir prašymus skirti 2 proc. pa-
jamų mokesčio dalį organizacijoms, politinėms partijoms bei profsą-
jungoms.

Tuo metu gyventojų pajamų mokesčio (GPM) grąžinimo termi-
nas nesikeičia – gyventojams, kurie bus teisingai užpildę deklaraci-
jas, GPM permokos bus grąžintos iki liepos 31 dienos.

„Lietuvos geležinkeliai“ laikinai stabdo dar 30 reisų

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Per karantiną 80 proc. sumažėjus
traukinių keleivių, „Lietuvos geležinkelių“ grupės keleivių vežimo
bendrovė „LG Keleiviams“ nuo trečiadienio laikinai stabdo dar 30
traukinių reisų, tačiau susisiekimas tarp miestų ir toliau bus
užtikrintas, pranešė bendrovė.

„Kovo pabaigoje laikinai sustabdėme trečdalį – 76 iš 226 – trau-
kinių reisų. Toliau mažėjant keleivių skaičiui, nuo balandžio 8 dienos
stabdome dar 30 reisų. Optimizavimas atliktas atsižvelgiant į trauki-
nių užimtumą, būtinojo susisiekimo į darbą ar iš jo išlaikymą“, –
pranešime sakė „LG keleiviams“ generalinis direktorius Linas Bau-
žys.

Pasak jo, praėjusią savaitę traukiniais važiavo 82 proc. mažiau
žmonių nei tuo pat laiku pernai.

Bendrovės teigimu, susisiekimas tarp miestų nenutrūks, tačiau
keleiviai bus tikrinami griežčiau –  įlipant į traukinį teks parodyti bilie-
tą, privaloma turėti kaukes, skareles ar movas.

Dėl sprendimo stabdyti įstaigų veiklą kritikuojamas Kaunas
sako saugantis darbo vietas

Kaunas, balandžio 7 d. (BNS). Kauno savivaldybei dėl karanti-



no nusprendus stabdyti kultūros ir sporto bei neformalaus švietimo
įstaigų veiklą mieste, tokį sprendimą kritikuoja kultūros bendruome-
nė ir Vyriausybės atstovas. Savivaldybė teigia taip besistengianti
norėdama išsaugoti darbo vietas.

Kovo pabaigoje Kauno savivaldybės administracijos direktorius
pasirašė du įsakymus, kuriais nuspręsta balandį stabdyti neforma-
liojo švietimo įstaigų bei kultūros ir sporto įstaigų veiklą, o darbuoto-
jams skelbti prastovas arba siūlyti rinktis atostogas.

Brandos egzaminų neturi būti atsisakyta – Lietuvos
švietimo taryba

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Toliau plintant koronavirusui bei
valdžiai svarstant apie karantino pratęstimą, Lietuvos švietimo tary-
ba teigia, kad šiemet neturi būti atsisakyta brandos egzaminų.

Kitos naujienos

Iki Velykų moksleiviams tikimasi pristatyti dar 15 tūkst.
planšečių nuotoliniam mokymuisi

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Nacionalinė švietimo agentūra
(NŠA), be jau moksleiviams išdalintų 2 tūkst. planšetinių kompiute-
rių nuotoliniam mokymuisi, šią savaitę tikisi pristatyti dar 15 tūkst.
įrenginių su internetu, sako agentūros laikinasis vadovas Vainas
Brazdeikis.

Pasak jo, iš viso pagal pasirašytas sutartis su skirtingais tiekė-
jais jau įsigyta apie 20 tūkst. „Huawei“, „Samsung“ ir „Lenovo“
planšetinių kompiuterių, vidutinė vieno įrenginio kaina – apie 150-
160 eurų. Pusę, t.y. 10 tūkst. įrenginių – planšečių „Samsung Gala-
xy Tab A“ pateiks bendrovė „Telia“.

Iš jos NŠA taip pat įsigijo mobilaus interneto paslaugą dviems
mėnesiams, vienam kompiuteriui tai kainuos apie 2,4 euro.

Iš viso NŠA planavo nupirkti ir perduoti sunkiau gyvenančioms
šeimoms 35 tūkst. planšetinių ir nešiojamų kompiuterių nuotoliniam
mokymuisi, tačiau pirkimai užtruko neradus būtent nešiojamųjų
kompiuterių norima kaina – ne daugiau nei 500 eurų už vieną įrengi-
nį. Pasak V. Brazdeikio, bus įsigyta tik apie 3 tūkst. sąlygas
atitinkančių nešiojamų kompiuterių, tad neatmetama, kad jie gali bū-



ti pakeisti planšetiniais.

Keturias stirnas sumedžiojusiems brakonieriams – beveik 7
tūkst. eurų bauda

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Kauno rajone keturias stirnas
sumedžiojusiems brakonieriams skirta beveik 7 tūkst. eurų bauda
bei konfiskuotas automobilis.

Dar 3 tūkst. eurų bauda skirta Rokiškio rajone neteisėtai
žvejojusiems asmenims, antradienį pranešė Aplinkos apsaugos de-
partamentas. Tris stirninus ir vieną stirną sumedžioję du asmenys
išaiškinti vykdant reidą Kaune. Nustatyta, kad du stirninai Kauno ra-
jone esančiame medžioklės ploto vienete „Žiemkelis“, ties Gaižiūnų
kaimu, sumedžioti balandžio 1 dieną, o balandžio 3 dieną – stirni-
nas ir stirna. Asmenys neteisėtai sumedžiotus gyvūnus gabeno
lengvuoju automobiliu „Opel Zafira“ ir dorojo Kauno mieste
esančioje privačioje sodyboje.

Patikrinimo metu ūkiniame pastate rasti ir trys ne mėgėjų
žvejybos įrankiai – statomieji tinklai. Be tinklų, buvo konfiskuota
skerdena, graižtvinis ginklas su optiniu taikikliu ir automobilis „Opel
Zafira“. Brakonieriams už neteisėtai sumedžiotus gyvūnus teks atly-
ginti gamtai padarytą žalą, kuri siekia 6 977 eurus.

Sekmadienio rytą, balandžio 5-ąją, Utenos aplinkosaugininkai
gavo informacijos apie neteisėtą žvejybą Rokiškio rajone. Su laimi-
kiu į krantą grįžusius asmenis iškart sulaikė aplinkosaugininkai. Už
šiurkščius mėgėjų žvejybos pažeidimus surašyti trys administracinio
nusižengimo protokolai, konfiskuota metalinė valtis, šeši statomieji
tinklai, kurių bendras ilgis – 330 metrų, 21 lydeka, 18 raudžių (5,25
kg), trys kuojos (0,66 kg). Gamtai padaryta žala siekia 3 tūkst. eurų.

Per parą Lietuvoje kilo 39 žolės gaisrai

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS).  Pirmadienį Lietuvoje kilo 39 žolės
gaisrai, išdegė 34,6 hektarų, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentas.

Iš 39 kilusių gaisrų 21 kilo pievose, jose išdegė daugiau nei 22
hektarai.

Labiausiai nuo gaisrų nukentėjo Vilniaus apskritis – užfiksuoti
19 gaisrų, išdegė beveik 16 hektarų teritorijų. Alytaus apskrityje



šešiuose gaisruose išdegė daugiau nei septyni hektarai, o Utenos
apskrityje viename gaisre išdegė penki hektarai teritorijų. Panevėžio
apskrityje trijuose kilusiuose gaisruose išdegė daugiau nei trys hek-
tarai atvirų teritorijų.

VRK partijoms paskirstė pirmąją šių metų dotaciją, beveik 3
mln. eurų

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
antradienį partijoms paskirstė pirmojo pusmečio dotaciją – beveik 3
mln. eurų.

Didžiausią dotaciją – 699 tūkst. 778 eurus – gauna opozicinė
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai.

Valdančiajai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai tenka 620
tūkst. 364 eurai.

Lietuvos socialdemokratų partijos dotacija siekia 482 tūkst. 10
eurų, Liberalų sąjūdžio – 267 tūkst. 259 eurus.

Darbo partija gauna 194 tūkst. 274 eurus, Lietuvos lenkų rinki-
mų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga – 156 tūkst. 772 eurus.

„Tvarkai ir teisingumai“ skirta 127 tūkst. 779 eurų dotacija.
Per posėdį siūlyta sprendimą dėl dotacijos „tvarkiečiams“ atidė-

ti, kadangi tyrimą baigusi darbo grupė siūlo šiurkščiais pripažinti per
rinkimus padarytus pažeidimus. Dauguma VRK narių pasisakė, kad
dotacijos turi būti paskirstomos pagal faktinę situaciją, o ne dar ne-
svarstytą darbo grupės išvadą, tad pinigai skirti. Jei VRK pripažins
„Tvarkos ir teisingumo“ pažeidimus šiurkščiais, sankcija bus taiko-
ma kitai pusmečio dotacijai.

Taip pat VRK atidėjo sprendimą dėl dotacijos skyrimo Centro
partijai (Lietuvos gerovė), nes ji nepateikė auditoriaus ataskaitos.
Per posėdį pranešta, kad partija tai žada padaryti artimiausiu metu.

Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams) buvo paskirti 85 tūkst.
342 eurai.

Taip pat Lietuvos socialdemokratų darbo partijai skiriama 246
tūkst. 325 eurų dotacija. Partija dotaciją gauna pagal kitą įstatymo
straipsnį, kaip nedalyvavusi Seimo rinkimuose, tačiau turinti
parlamentinę frakciją.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
Sodybos
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 (30 a namų valdos ir 3 ha ūkio pa-
skirties žemės) Eičiūnų k., Butrimonių sen.,
Alytaus r. Tel. 8 679 61387.
Perka
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.
Žemės ūkis
Parduoda
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir augini-
mui. Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
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.
Šieną. Tel. (8 319) 47622.
Maišytą mėšlą (karvės ir arklių). Tel. 8 671
33906.
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
Perka šieną, šienainį arba šiaudus su pri-
statymu. Tel. 8 675 89483.
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.



Pušines malkas, supjautas kaladėmis. Tel.
8 644 55610.
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
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refinan-
savimas. Suteikiame paskolas ir refinansuoja-
me turimas bei kt. skolas (antstoliai, Sergel,
Gelvora, Bitė ir kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos
konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuo-
jame 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–inventorizacija,
· 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.
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 taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS, atvykstu į namus, suteikiu ga-
rantiją. 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.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com
Informacija
Jiezne (JŽNS) siuvamos ir nemokamai dali-
jamos veido apsaugos kaukės. Neturin-
tiems galimybės atvykti pasiimti, susidarius
didesnei grupei žmonių, gali būti
atvežamos. Būkit visi sveiki, saugokit save
ir kitus. Pasiskambinti pasiteiravimui telefo-
nu 8 617 68314.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
Didysis antradienis (ABC)
Pirmasis skaitinys (Iz 49, 1–6)

    Klausykite, salos, išgirskite, toliosios
tautos! Mane Viešpats pašaukė, man dar
negimus; dar motinos įsčiose man tebebū-
nant, jis ištarė manąjį vardą. Jis mano bur-
ną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslė-
pė mane savo rankos šešėlyje. Mane jis pa-
vertė smailia strėle ir padėjo į savo strėlinę.

    Jis man pasakė: „Tu, Izraeli, esi mano
tarnas, per kurį savo garbę aš noriu
apreikšti“. Bet aš kalbėjau: „Veltui aš sten-
giaus, tuščiai ir bereikal jėgas eikvojau. Ta-
čiau mano teisės Viešpaties rankoje, ir ma-
no atlygis pas manąjį Dievą“.

    Dabar kalba Viešpats, kuris, dar moti-
nos įsčiose man tebebūnant, mane savuoju
tarnu padarė, kad aš jam Jokūbą
parvesčiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Šitaip
aš pagerbtas Viešpaties akyse, ir mano
Dievas – manoji stiprybė. Jis tarė: „Per
maža tau būti mano tarnu tiktai tam, kad



pakeltum Jokūbo gimines ir sugrąžintum
išlikusius Izraelio žmones. Todėl aš tave pa-
darysiu tautų šviesa, kad mano išganymas
žemės pakraščius siektų“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 70, 1–6. 1. 17)

P. – Šlovins mano burna tavo
išganymą, Viešpatie.

Tavo prieglobstin, Viešpatie, bėgu,
ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos.
Kaip teisingas esi, trauk mane, gelbėk,
kreipk į mane savo ausį, vaduoki! – P.

Tu būk man uola prisiglausti,
gelbėtis – galinga tvirtovė.
Tikrai, tu mano uola ir mano tvirtovė!
Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio ran-

kos. – P.

Tu, Dieve, man ramstis,
tavimi aš viliuosi nuo pat savo jaunystės.
Nuo pat užgimimo mane tu globojai,
buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. P.

Šlovins mano burna tavo teisybę,
tavo pagalbą – per visą dieną:
nepajėgsiu aš apsakyt jų didumo.
Kaip mokei, Dieve, mane nuo jaunystės,
skelbiu lig šiol tavo nuostabius darbus. P.

Posmelis prieš Evangeliją
Sveikas, mūsų Karaliau!
Paklusdamas Tėvui, daveis tu vedamas

nukryžiuoti, kaip romus avinėlis – papjauti.
Evangelija (Jn 13, 21–33. 36–38)
    Sėdėdamas su mokiniais už stalo, Jė-

zus labai susijaudino ir tarė: „Iš tiesų, iš tie-
sų sakau jums: vienas iš jūsų išduos

mane!“ Mokiniai ėmė žvalgytis į kits kitą,
spėliodami, kurį jis turįs omenyje.

    Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, bu-
vo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simo-
nas Petras pamojo jam ir pašnibždėjo:
„Sužinok, apie kurį jis kalba“. Šisai,
pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės, paklausė:
„Kas jis, Viešpatie?“

 Jėzus atsiliepė: „Tai tas, kuriam padažęs
paduosiu kąsnį“. Ir pamirkęs kąsnį dubeny-
je, jis padavė Judui, Simono Iskarijoto sū-
nui. Kai šis nurijo kąsnį, įėjo į jį šėtonas.

    O Jėzus jam sako: „Ką darai, daryk
greičiau!“ Nė vienas iš sėdinčiųjų už stalo
nesuprato, kodėl jis taip pasakė. Kadangi
Judo žinioje buvo kasa, kai kurie pamanė,
jog Jėzus jam įsakęs: „Nupirk, ko mums rei-
kia šventei“ ar liepęs duoti vargšams. Tad
anas, nurijęs kąsnį, tuojau išėjo. Buvo nak-
tis.

    Jam pasišalinus, Jėzus prabilo: „Dabar
Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pa-
šlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas
per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save – be-
matant pašlovins“.

    „Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su ju-
mis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums
tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš ei-
nu, jūs negalite eiti“...

    Simonas Petras jį paklausė: „Kur eini,
Viešpatie?“

    Jėzus atsakė: „Kur aš einu, tu dabar
negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi“.

    Petras vėl paklausė: „Viešpatie, kodėl
aš negaliu dabar tavęs lydėti? Aš ir gyvybę
už tave guldysiu!“

    Jėzus atsakė: „Tu guldysi už mane
gyvybę? Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: dar
gaidžiams nepragydus, tu tris kartus manęs
išsiginsi!“
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