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SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 10 d.(penktadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 10 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 145

Pandemijos diena pagal PSO 31

Karantino diena Lietuvoje 26
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 43
Didysis penktadienis
Saulė teka 06:30, leidžiasi 20:12, dienos ilgumas 13.42, pilnatis (17 mėnulio diena)
Vardadieniai: Apolonijus, Mintautas, Agna, Margarita
Tinkamas laikas sėti: žirnius, pupeles, moliūgus, patisonus, baklažanus, sėjamą-
sias gėles, vijoklines gėles.
Sode, darže: tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 622 049

Sergantys lengva forma 1 109 349

Sergantys sunkia forma 49 217

Pasveikę 366 292

Mirę 97 192

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 115 852

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3944

Užsikrėtę Europoje 759 661

Mirę Europoje 61 516



Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 11 576

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 468

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 85 350

Mirę Rytų Viduržemio regione 4459

Užsikrėtę Amerikos regione 454 710

Mirę Amerikos regione 14 775

Užsikrėtę Afrikos regione 8337

Mirę Afrikos regione 349

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 143 626

Mirusių Italijoje 18 279

Užsikrėtusių JAV iš viso 468 895

Mirusių JAV 16 697

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 157 022

Mirusių Ispanijoje 15 843

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 117 749

Mirusių Prancūzijoje 12 210

Užsikrėtusių Jungtinėje Karalystėje iš viso 65 077

Mirusių Jungtinėje Karalystėje 7978

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

Užsikrėtę 999 (44)

Sergantys 923

Pasveikę 54 (46)

Mirę 22 (6)

Ištirtų dėl koronaviruso 36 051 (3242)



Naujienos COVID-19

Laboratorijose tyrimai nestringa, informacija gali vėluoti
dėl IT problemų – A. Veryga

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS). Laboratorijose koronaviruso tyri-
mai nestringa, tačiau kai kuriems žmonėms kelias dienas tyrimų at-
sakymai gali vėluoti dėl informacinių sistemų trikdžių, sako sveika-
tos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Penktadienio rytą, A. Verygos teigimu, laboratorijose buvo likę
40 neištirtų mėginių bet, jo žiniomis, „nė vienas tyrimas niekur nėra
pasimetęs“.

A. Veryga: Lietuvoje užfiksuotos 22 mirtys nuo koronaviru-
so, 54 pasveikusieji

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS). Lietuvoje, naujausiais duomeni-
mis, užfiksuoti 22 mirties nuo koronaviruso atvejai, 54 asmenys pa-
sveiko, penktadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
Veryga.

„Kadangi dalis informacijos iš gydymo įstaigų mus pasiekia šiek
tiek vėluodama, tai paskutiniais duomenimis, šiandien dienai Lietu-
voje turime užfiksuotas 22 koronaviruso sukeltas mirtis“, – pranešė
ministras.

Pasak A. Verygos, 14 pacientų yra reanimacijoje, iš jų devy-
niems reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija. Dar 36 pacientams tai-
koma deguonies terapija.

„Šią minutę turime 54 pasveikusius nuo šio viruso. Tikiuosi, kad
artimiausiomis dienomis šis skaičius augs dar greičiau“, – sakė A.
Veryga.

Ispanijoje – mažiausias per 17 dienų COVID-19 epidemijos
aukų skaičius

Madridas, balandžio 10 d. (AFP-BNS). Ispanijoje penktadienį
užregistruotas mažiausias per pastarąsias 17 dienų koronaviruso
epidemijos aukų skaičius, nuo ankstesnės dienos šalyje mirus 605



žmonėms, pranešė vyriausybė.
Vienoje iš labiausiai pasaulyje pandemijos paveiktų šalių bend-

ras pacientų, kuriems buvo nustatyta koronaviruso infekcija COVID-
19, mirčių skaičius išaugo iki 15 843.

Kaune lauko aikštelėse bus išmontuoti krepšinio lankai

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS). Kauno miesto savivaldybė nuta-
rė lauko aikštelėse išmontuoti krepšinio lankus.

„Tai kampanijos „Elkis protingai – būk namie!“ dalis, kuria siekia-
ma oranžinio kamuolio aistruoliams priminti apie būtinybę laikytis
karantino apribojimų ir vengti gyvų socialinių kontaktų“, – teigiama
savivaldybės pranešime.

Anot jo, gyventojai, policija ir viešosios tvarkos pareigūnai fik-
suoja pakartotinius susibūrimus krepšinio aikštelėse. Kadangi nepa-
deda pareigūnų įspėjimai, nutarta laikinai nukabinti krepšinio lan-
kus.

„Krepšinis įaugęs į mūsų kraują ir nedrįstume jo stabdyti, jeigu
tai nebūtų neišvengiama. Gyvendami juo, daugelis mėgstame paro-
dyti savo gebėjimus ir krepšinio aikštelėje. Tačiau pandemijos metu
negalime sau to leisti – krepšinis yra kontaktinis sportas, todėl
žaidėjai rizikuoja ne tik savo, bet draugų, šeimos narių sveikata“, –
teigė vicemeras Mantas Jurgutis.

Planuojama išmontuoti per 200 krepšinio lankų.
Karantino taisyklės draudžia bet kokio pobūdžio žmonių susibū-

rimus, visas uždaras ir lauko varžybos, sporto šakų treniruotes.

Dėl karantino darbo kasdien netenka 2 tūkst. žmonių, jų
daugės – ekspertai

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS). Dėl koronaviruso paskelbto ka-
rantino Lietuvoje kas dieną darbo netenka apie 2 tūkst. žmonių,
nors jų poreikis taip pat mažėja, skelbia neformalus ekspertų foru-
mas Pandemijos ekonomikos grupė. Pasak jos, su krize kovojanti
Lietuva galėtų pasitelkti daugiau ekonomikos skatinimo priemonių,
jos turėtų būti pasiekiamos greičiau.

Paryžiaus Dievo Motinos katedroje vyko Didžiojo penkta-
dienio ceremonija



Paryžius, balandžio 10 d. (AP-BNS). Nors Paryžiaus Dievo Mo-
tinos katedra dar nėra atstatyta po gaisro, ji – kad ir neilgam – vėl
atgimsta kaip pamaldų centras Paryžiuje, kur kovojant su koronavi-
ruso protrūkiu įvestas karantinas.

Likus vos kelioms dienoms iki 2019-ųjų balandžio 15 dieną kilu-
sio gaisro, suniokojusio Prancūzijos sostinės vieną populiariausių
lankytinų vietų, pirmųjų metinių, miesto arkivyskupas vadovaus
Didžiojo penktadienio iškilmėms – visiškai nepanašioms į kada nors
anksčiau šiame šimtmečių senumo gotikinės architektūros brange-
nybėje vykusias ceremonijas.

Arkivyskupas Michelis Aupetit (Mišelis Opeti) atidavė duoklę
erškėčių vainikui, kuris buvo išgelbėtas nuo katedros stogą bei
smailę sunaikinusių liepsnų, pribloškusių paryžiečius ir tikinčiuosius
visame pasaulyje.

„Sodra“ pradėjo mokėti nedarbingumo dėl koronaviruso
išmokas

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS). „Sodra“ skelbia įpusėjusi mokėti
ligos išmokas gyventojams, esantiems namuose dėl ekstremalios
situacijos ar karantino.

Iki Velykų „Sodra“ jau išmokėjo ligos išmokas beveik pusei jų
gavėjų – maždaug 30 tūkst. žmonių iš 70 tūkst. Nedarbingumo
pažymėjimus gavusiems kovą pinigai bus išmokėti iki balandžio pa-
baigos.

„Pastebime, kad yra gyventojų, kuriems išduotas nedarbingumo
pažymėjimas, tačiau jie „Sodrai“ nėra pateikę prašymo ligos išmokai
gauti. Be prašymo ligos išmoka negali būti skiriama“, – pranešime
cituojamas „Sodros“ Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus
vedėjas Rimantas Mitkevičius.

Ligos išmokos mokamos ne tik susirgus, bet ir saviizoliacijoje
esantiems ar prižiūrintiems mažamečius, asmenis su negalia ir pen-
sininkus, kuriems skirta dienos ar trumpalaikė socialinė globa.

„Sodros“ duomenimis, kovo mėnesį dėl epideminės situacijos
išduoti 125 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų, iš jų 22 tūkst. – susir-
gus ir apie 103 tūkst. – vaikų priežiūrai.  Tačiau išmokų gavėjų yra
mažiau, nes į šį skaičių patenka ir pratęsti pažymėjimai, – iš viso
apie 70 tūkst.



Ligos išmoka susirgus sudaro 62 proc. kompensuojamojo darbo
užmokesčio. Minimali išmoka siekia 7,43 euos, o maksimali – 79,22
euro už darbo dieną. Slaugant šeimos narį maksimali išmoka negali
viršyti 84,17 euro už darbo dieną.

Nuo išmokų atskaitomas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis ir
6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoka.

Kitos naujienos

Gyventojų skundų sulaukusi Birštono savivaldybė apribojo
motociklų eismą mieste

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS). Gyventojų skundų sulaukusi
Birštono savivaldybė nuo penktadienio apribojo motociklų eismą
mieste.

„Mes galvojam apie žmones, galvojam apie savo gyventojus ir
apie svečius. Į Birštoną motociklus įsileidžiame, tik nurodome vie-
tas, kur nebus galima pravažiuoti“, – BNS sakė vicemeras Vytas
Kederys.

„Atsižvelgdami į gyventojų prašymus mes tą dalyką padarėme“,
– pridūrė jis.

Vicemero teigimu, nuo šiol į Birštoną motociklininkai galės įva-
žiuoti tik per žiedą, esantį kelyje A16, toliau jie galės važiuoti iki
transporto aikštelių Balio Sruogos gatvėje bei Jaunimo ir
Žvėrinčiaus sankryžoje.

„Ten galima palikti savo transporto priemonę ir paskui gražiai
pėsčiomis vaikščioti ir džiaugtis Birštonu“, – teigė vienas savivaldy-
bės vadovų.

Jis tvirtino, kad pastaruoju metu sulaukta gyventojų skundų dėl
mieste lakstančių motociklininkų.

Lenkija mini tragiškos prezidentinio lėktuvo katastrofos
prie Smolensko dešimtmetį

Varšuva, balandžio 10 d. (AFP-BNS). Lenkijos lyderiai penkta-
dienį ryte dalyvavo renginiuose, skirtuose atminti lygiai prieš 10 me-
tų Rusijoje netoli Smolensko įvykusią lėktuvo katastrofą,
nusinešusią tuomečio lenkų prezidento Lecho Kaczynskio (Lecho



Kačynskio), taip pat dešimčių kitų aukšto rango pareigūnų, kariškių,
valstybės ir visuomenės veikėjų gyvybes, pranešė visuomeninis ra-
dijas

Ši tragedija, per kurią žuvo visi 96 lėktuve buvę žmonės, iki šiol
smarkiai veikia Lenkijos nacionalinę savimonę ir tebekursto kontro-
versijas ir kaltinimus.

„LG Cargo“ žengia į krovinių manevravimo rinką

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS). „Lietuvos geležinkelių“ grupės
krovinių vežimo bendrovė „LG Cargo“ stiprina pozicijas krovinių ma-
nevravimo rinkoje ir atnaujina šias paslaugas. Taip įmonė reaguoja į
klientų poreikius ir siekia diversifikuoti veiklą.

Įprastai „LG Cargo“, perveždama krovinius magistraliniu
geležinkeliu, juos pristato iki krovos stočių, o  iš ten toliau klientai
juos perveža iki savo teritorijos patys arba tokią funkciją patiki
vežėjams. Tačiau  nuo kovo įmonė šias paslaugas pasiūlė atlikti pa-
ti, pranešė geležinkeliai.

Per savaitę eismo įvykiuose nežuvo nė vienas žmogus

Vilnius, balandžio 10 d. (BNS). Per savaitę šalies keliuose įvyko
32 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės, nė vienas žmogus
juose nežuvo, sužeisti – 38, pranešė Lietuvos kelių policija.

Tarp sužeistųjų šią savaitę – penki nepilnamečiai, keturi iš jų bu-
vo automobilio keleiviai, o vienas – važiavo dviračiu. Iš viso eismo
įvykiuose nukentėjo 14 automobilio vairuotojų, penki – motociklo.
Taip pat sužeisti dešimt automobilių keleivių, septyni pėstieji ir vie-
nas dviratininkas.

Pirminiais duomenimis, neblaivūs vairuotojai dalyvavo šešiuose
eismo įvykiuose, per kuriuos sužeisti aštuoni žmonės.

Šiais metais, iki balandžio 9 dienos imtinai, per eismo įvykius
Lietuvoje žuvo 40 žmonių, penkiais mažiau nei 2019 metais per tą
patį laikotarpį.

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 (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.
Perka
Pirkčiau ūkio paskirties žemę, sudomintų ir
namas, butas arba sodyba prie ežero. Do-
mina Vilniaus, Kauno, Druskininkų,
Birštono, Prienų, Trakų ir pan. apylinkės.
Tel. 8 677 94888.
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.
Išsinuomoja
2 k. butą arba namą (arba dalį namo) Prie-
nuose arba Birštone. Tel. 8 607 16198.
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
1 mėn. ožkytę (10 Eur). Tel. 8 671 33906.
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir augini-
mui. Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
Miežius, tinka sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Miežius sėklai. Tel. 8 675 51873.
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.
Šieną (nesupresuotą). Tel. 8 603 57876.
Sausą šieną, šienainį, šiaudus ritiniais (mi-
nimalus kiekis - 38 vnt.). Atvežame. Tel. 8
698 78024.
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.
Cisterną (3 t, vandeniui), ritinių presą (nauji
diržai) ir kultivatorių (4,2 m). Tel. 8 678
31524.
Perka
Perka šieną, šienainį arba šiaudus (su pri-
statymu). Tel. 8 675 89483.



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.
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 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.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių uždengimų
gamyba. Betonavimas, montavimas,
užpylimas skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. Nemokama
konsultacija. Tel. 8 686 96155.



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.
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.
Dedu langus, duris, grindis, laminatą. Tai-
sau angokraščius, kalu lenteles, montuoju
gipso kartoną. Statau pavėsines, terasas.
Atlieku smulkius remonto darbus. Tel. 8 601
48676.
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.
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.
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
Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas. Tel.: 8 683 99 233, grebly-
sirbebras@gmail.com
Dovanoja
Perkantiems kompaktus, MP3, USB atmin-
tukus („flešiukus“) bei kasetes dovanoja
muzikinį centrą su kolonėlėmis „Panaso-
nic“, „Viasat“ komplektą, alkūnės apsaugą,
sportinę žieminę striukę (52 dydžio), vasari-
nes kelnes bei moterišką vasarinę avalynę
(37-38 dydžio). Tel. 8 600 22892.
Šiltnamiui plastikinius polietileno
vamzdžius. Tel. 8 612 15436 (Prienai).
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.



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
Didysis penktadienis (ABC)
Pirmasis skaitinys (Iz 52, 13–53, 12)
    Dievas sako:
    „Štai mano tarną sėkmė ims lydėti, jisai

bus iškeltas, išgirtas, išaukštintas. Kaip
daugelis jo baisėjosi, kadangi jo išvaizda
buvo nežmoniškai subjaurinta ir jo pavida-
las nebepanašus į žmogų, taip jis nustebins
daugel tautų, karaliai prieš jį neteks žado.
Jie mat išvys, ko niekad nebuvo jiems ap-
sakyta, išgirs, ko niekad nebuvo girdėję“.
Pranašas sako: „Kas patikėjo mūsų skelbi-
mu, ir kam apsireiškė Viešpaties rankos ga-
lybė?“

    Prieš jį jis išaugo kaip ūglis, lyg atžala
iš išdžiūvusios žemės. Nebuvo jame
išvaizdumo ir grožio, kad mes būtume
žvelgę. Nebuvo į ką pažiūrėti, todėl mes jo
nepamėgome. Jis buvo paniekintas,
žmonių atstumtas, skausmų vyras,
pažįstantis kančią. Kaip toks, prieš kurį
užsidengiamas veidas, jis buvo paniekintas;
taigi mes jo nebranginome.

    Tačiau jis gi mūsų negales nešė ir mū-
sų skausmus ant savęs užsikrovė. O mes
galvojome, kad jis paženklintas, Dievo pri-
spaustas ir jo palaužtas. Jis buvo perdurtas
dėl mūsų piktadarybių, jis buvo sumuštas
dėl mūsų nusižengimų. Bausmė ant jo krito
mūsų išganymui, ir jo žaizdomis mes
išgydyti.

    Visi mes lyg avys buvome paklydę,
kiekvienas  savu keliu ėjo. Bet Viešpats jam
leido sau prisiimti visų mūsų kaltę. Jis buvo
kankinamas, bet noriai pakluso, burnos ne-
pravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti,
kaip avis tyli kerpama, taip jis nepratarė
žodžio.

    Jis buvo išvestas iš areštinės ir teismo,
tačiau kas išaiškins jo kilmę? Jis buvo

išplėštas iš šalies, kur gyvybė, už mano
tautos nuodėmes buvo pasmerktas mirti.
Kapą jam skyrė prie nusikaltėlių, laidojimo
vietą – prie turtuolių, nors nebuvo padaręs
jokios neteisybės ir jo lūpose vyliaus nebu-
vo.

    Bet Viešpats jautė palankumą savam
sumuštajam, pagydė tą, kuris savo gyvybę
aukojo už nuodėmes. Užtat jis matys pali-
kuonių, gyvens ilgą laiką. Per jį bus pasiek-
ta, kas Viešpačiui patinka. Po sielos vargų
jis regės šviesą ir turės gausingą pažinimą.
Dievas sako: „Būdamas teisus, mano tar-
nas daugelį nuteisins ir sau užsikraus
kaltę“.

    Todėl aš jam duosiu kaip dalį, gausybę
jis gaus kaip laimikį, nes jis davė mirčiai sa-
vo gyvybę ir buvo priskirtas prie nusikaltė-
lių. Tačiau jis nešė daugelio nuodėmes ir
užsistojo nusikaltėlius“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 30, 2. 6. 12–13.
15–16. 17. 25)

P. – Tėve, į tavo rankas atiduodu savo
dvasią.

Tavimi pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu
apviltas.

Mane dėl savo ištikimybės vaduoki.
Į tavo rankas pavedu savo gyvybę,
mane išvaduosi, Dieve ištikimasis. – P.
Priešai visaip mane plūsta, kaimynai pa-

juokia, draugai manimi baisis;
gatvėj pamatę, nuo manęs bėga.
Užmirštas aš širdyse, sakytumei miręs,
nelyginant indas sudužęs. – P.

Bet aš tavimi, Viešpatie, kliaujuos, sakau:
„Tu mano Dievas.

Tik tavo rankose mano likimas“.
Išgelbėk mane nuo priešo kėslų,
nuo mano engėjų. – P.

Man, savo tarnui, malonųjį veidą parodyk,
gelbėk mane: esi gailestingas! –
Drąsias, tvirtas širdis turėkit,
kas Viešpačiu tikit! – P.

Antrasis skaitinys (Žyd 4, 14–16; 5, 7–
9)

    Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praė-
jusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, taigi tvir-



tai laikykimės tikėjimo. Mes gi turime ne to-
kį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti
mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visaip ban-
dytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl su pilnu pa-
sitikėjimu artinkimės prie malonės sosto,
kad pasiektume gailestingumą ir rastume
malonę patirti pagalbą deramu laiku.

    Kristus savo kūno dienomis siuntė savo
prašymus bei maldavimus su balsiu
šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo
išgelbėti nuo mirties, ir buvo išklausytas dėl
savo pagarbumo. Būdamas Sūnus, jis savo
kentėjimuose išmoko klusnumo ir, pasiekęs
tobulumą, visiems, kurie jo klauso, tapo
amžinojo išganymo priežastimi.

Posmelis prieš Evangeliją (Fil 2, 8–9)

Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties,
iki kryžiaus mirties.

Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo
jam vardą, kilniausią iš visų vardų.

Evangelija (Jn 18, 1–19, 42)
    Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus

Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir moki-
niai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip
pat žinojo tą vietą, nes Jėzus ir jo mokiniai
dažnai ten rinkdavosi.

    Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir auk-
štųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo su
žibintais, deglais, ir ginklais. Jėzus,
žinodamas visa, kas jo laukia, išėjo į priekį
ir paklausė: „Ko ieškote?“

    Jie atsakė: „Jėzaus iš Nazareto!“
    Jėzus tarė: „Tai aš“. Jo išdavėjas Judas

irgi stovėjo tarp jų. Kai Jėzus ištarė: „Tai
aš“, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės.

    O jis vėl juos klausė: „Ko ieškote?“
    Jie atsakė: „Jėzaus iš Nazareto!“
    Jėzus atsiliepė: „Jau sakiau jums, kad

tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems
pasišalinti“. Taip turėjo išsipildyti jo pasaky-
tieji žodžiai: „Iš tavo man pavestųjų,
nepražudžiau nė vieno“.

    Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją,
išsitraukė jį, smogė vyriausiojo kunigo tar-
nui ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo
vardu Malkus.

    Bet Jėzus sudraudė Petrą: „Kišk savo
kalaviją į makštį! Nejaugi aš negersiu tos
taurės, kurią Tėvas man yra davęs?!“

    Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė

Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną.
Mat jis buvo anų metų vyriausiojo kunigo
Kajafo uošvis. O Kajafas buvo žydams
pataręs: „Geriau tegu vienas žmogus nu-
miršta už tautą“.

    Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir
dar vienas mokinys. Tas mokinys buvo
pažįstamas su vyriausiuoju kunigu ir įėjo
paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Pet-
ras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet
anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su
vyriausiuoju kunigu, išėjo laukan, pasikalbė-
jo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tar-
naitė durininkė ir sako Petrui: „Ar tik ir tu
nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių?“

    Šis atsakė: „O ne!“ Ten stoviniavo sam-
diniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrę ugnį ir
šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat
šildėsi.

    Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jė-
zų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus atsa-
kė: „Aš viešai kalbėjau pasauliui. Aš visuo-
met mokiau sinagogose ir šventykloje, kur
susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs
slapčia. Kam tad mane klausinėji? Teiraukis
tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino,
ką esu jiems sakęs“.

    Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių
tarnų smogė Jėzui per veidą, tardamas:
„Šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui?!“

    Jėzus jam tarė: „Jeigu pasakiau netie-
są, įrodyk, kad tai netiesa, o jei tiesą, – tai
kam mane muši?“

    Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vy-
riausiąjį kunigą Kajafą.

    Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi.
Aplinkiniai paklausė jį: „Ar nebūsi vienas iš
jo mokinių?“

    Tas išsigynė: „Ne, ne!“
    Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų, gimi-

naitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasa-
kė: „Argi aš nemačiau tavęs sode kartu su
juo?“ Petras ir vėl išsigynė, ir tuojau pragy-
do gaidys.

    Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pre-
torijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo
vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų
valgyti Velykų avinėlį. Todėl Pilotas išėjo
laukan pas juos ir paklausė: „Kuo jūs kalti-
nate šitą žmogų?“

    Jie atsakė: „Jeigu jis nebūtų piktadarys,
mes nebūtume tau jo atvedę“.



    Pilotas tarė: „Imkitės ir teiskite jį pagal
savo Įstatymą“.

    Žydai jam atsakė: „Mums nevalia nieko
bausti mirtimi“.

    Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiai,
kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam
reikės mirti.

    Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir,
pasišaukęs Jėzų, paklausė: „Ar tu esi žydų
karalius?“

    Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi,
ar kiti apie mane tau pasakė?“

    Pilotas tarė: „Ar aš žydas?! Tavoji tauta
ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sa-
kyk, ką esi padaręs?“

    Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio
pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šio
pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebū-
čiau atiduotas žydams. Betgi mano karalys-
tė ne iš čia“.

    Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi,
tu esi karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra,
kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam gimęs ir
atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik
brangina tiesą, klauso mano balso“.

    Pilotas dar paklausė: „O kas yra tie-
sa?!“

    Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir
tarė jiems: „Aš nerandu jame jokios kaltės.
Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vie-
ną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau žydų
karalių?“

    Tada jie ėmė šaukti: „Ne šitą, bet Bara-
bą!“ O Barabas buvo plėšikas.

    Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų.
Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių,
užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpu-
rine skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi: „Sveikas,
žydų karaliau!“ Ir daužė jam veidą.

    O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir
kalbėjo miniai: „Štai išvedu jį jums, kad
žinotumėte, jog nerandu jame jokios kal-
tės“. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių
vainiku ir purpurine skraiste.

    Pilotas tarė: „Štai žmogus!“
    Aukštieji kunigai ir jų tarnai, pamatę jį

ėmė šaukti: „Ant kryžiaus jį, ant kryžiaus!“
    Pilotas jiems sako: „Jūs imkite ir patys

nukryžiuokite! Aš nerandu jame kaltės“.
    Žydai atsakė: „Mes turime Įstatymą, ir

pagal Įstatymą jis turi mirti, nes laikė save
Dievo Sūnumi“.

    Išgirdęs šiuos žodžius, Pilotas dar la-
biau nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorijų ir
klausė Jėzų: „Iš kur tu?“ Bet Jėzus jam ne-
atsakė. Tada Pilotas tarė: „Tu nenori kalbėti
su manimi? Ar nežinai, kad turiu galią tave
paleisti ir turiu galią tave nukryžiuoti?!“

    Jėzus atsakė: „Tu neturėtum man jo-
kios galios, jeigu tau nebūtų duota jos iš
aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, ku-
ris mane tau įdavė“.

    Dabar Pilotas ėmė stengtis jį paleisti.
Bet žydai šaukė: „Jei šitą paleisi, nebesi
ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas skel-
biasi karaliumi, yra ciesoriaus priešas“. Tai
išgirdęs, Pilotas išsivedė Jėzų laukan ir at-
sisėdo į teisėjo kėdę vietoje, pavadintoje
„Akmeninis grindinys“, hebrajiškai Gabata.
Buvo Velykų išvakarės, apie šeštą valandą.

    Jis tarė žydams: „Štai jūsų karalius!“
    Tie ėmė šaukti: „Šalin, šalin! Ant kry-

žiaus jį!“
    Pilotas paklausė: „Nejaugi aš turiu nu-

kryžiuoti jūsų karalių?“
    Aukštieji kunigai atsakė: „Mes neturime

karaliaus, tiktai ciesorių“. Tuomet Pilotas
atidavė jį nukryžiuoti.

    Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Ne-
šdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją
Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgota. Tenai
prikalė jį prie kryžiaus; kartu su juo kitus du,
vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje.
Pilotas padarė kaltės įrašą ir liepė prisegti
prie Kryžiaus. Ten buvo parašyta: „Jėzus
Nazaretietis, žydų karalius“. Šį įrašą skaitė
daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo
nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta
buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai.

    Aukštieji kunigai sakė Pilotui: „Nerašyk:
'Žydų karalius', bet: 'Šitas skelbėsi: aš esu
žydų karalius'“.

    Pilotas atkirto: „Ką parašiau, parašiau!“
    Kareiviai, nukryžiavę Jėzų, pasiėmė jo

drabužius ir padalijo juos į keturias dalis –
kiekvienam kareiviui po dalį; pasiėmė ir tu-
niką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki
apačios ištisai megzta. Todėl jie tarėsi:
„Neplėšykime jos, bet verčiau meskime bur-
tą, kad ji atiteks“. Taip išsipildė Raštas: „Jie
drabužius mano dalijas, meta dėl mano ap-
daro burtą“. Šitaip kareiviai ir padarė.

    Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina,
jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija



Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir
mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Mote-
rie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui:
„Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mo-
kinys pasiėmė ją pas save.

    Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir
kad išsipildytų Rašto žodžiai, Jėzus tarė:
„Trokštu!“ Tenai stovėjo indas, pilnas perrū-
gusio vyno. Jie pakėlė ant izopo lazdelės
kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie jo
lūpų. Paragavęs vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“
Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasią.

    Kadangi buvo Prisirengimo diena ir
žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus
šeštadienį,– nes tas šeštadienis buvo dide-
lės šventės diena, – jie prašė Pilotą, kad
nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdi-
kauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir
sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie
buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus
ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo
blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė

jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir van-
dens.

    Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas
teisingas; jis žino sakąs tiesą, kad ir jūs ti-
kėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų
Raštas: „Nė vienas jo kaulas nebus
sulaužytas“. Vėl kitoje vietoje Raštas sako:
„Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė“.

    Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris bu-
vo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų bai-
mės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kū-
ną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną.

    Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pir-
mą kartą buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis
atsigabeno apie šimtą svarų miros ir aloės
mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir su-
vyniojo į drobules su kvepalais, kaip reikala-
vo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur
buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir so-
de naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas
nelaidotas. Tenai jie ir paguldė Jėzų, nes
buvo žydų Prisirengimo diena, o kapas arti.
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