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naujienlaiškis

SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 15 d.(trečiadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 15 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 150

Pandemijos diena pagal PSO 36

Karantino diena Lietuvoje 31
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 48
Kultūros diena
Saulė teka 06:18, leidžiasi 20:22, dienos ilgumas 14.04, delčia (22 mėnulio diena)
Vardadieniai: Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, Anastazijus, Liudvina
Tinkamas laikas sėti: česnakus, ropinius svogūnus, pomidorus, bulves, topinam-
bus.
Sode, darže: tinkamas laikas kaupti vaisius, netinkamas laikas laistyti.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 2 013 998

Lengvai sergantys 1 343 127

Sunkiai sergantys 51 516

Pasveikę 491 765

Mirę 127 590

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

Europos regionas 977 596 (84 607)

Amerikos kontinentų regionas 673 361 (27 336)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 124 204 (4201)

Rytų Viduržemio regionas 107 389 (5395)



Pietų - Rytų Azijos regionas 20 287 (936)

Afrikos regionas 11 367 (523)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 614 246 (26 064)

Italija 162 488 (21 067)

Ispanija 177 633 (18 579)

Prancūzija 143 303 (15 729)

Jungtinė Karalystė 93 873 (12 107)

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

Užsikrėtę 1091 (21)

Sergantys 943

Pasveikę 138

Mirę 30 (6)

Ištirtų dėl koronaviruso 44 677 (1987)

Naujienos COVID-19

EK pateikė rekomendacijas dėl ES sienų atvėrimo rimstant
COVID-19 krizei

Briuselis, balandžio 15 d. („Interfax“-BNS). Europos Komisija
pateikė rekomendacijas dėl Europos Sąjungos sienų atvėrimo rims-
tant COVID-19 krizei – pirmiausiai turėtų būti atveriamos bendrijos
vidaus sienos, o tik per antrąjį etapą – išorinės.

EK pirmininkės Ursulos von der Leyen (Urzulos fon der Lajen) ir
Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charles'o Michelio (Šarlio
Mišelio) pateiktame plane dėl ES veiksmų rimstant COVID-19 krizei
nurodoma, kad būtinas „etapiškas požiūris į vidaus ir išorės sienų
(sąjungos) atidarymą, kuris galiausiai paskatins atkurti normalų



Šengeno zonos funkcionavimą“.

Leidimai atvykti į Nemenčinę ar išvykti – užpildžius
prašymą internetu ir telefonu

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS). Vyriausybei dėl koronaviruso
protrūkio uždarius Nemenčinę, gyventojai gali gauti leidimą išvykti iš
miesto ar atvykti užpildę specialų prašymą internetu ar paskambinę
visą parą veikiančiu telefono numeriu.

Nuo balandžio 7 dienos iki trečiadienio vakaro užregistruotas 21
COVID-19 ligos atvejis, susijęs su Nemenčinėje veikiančia siuvimo
įmone „Vilnika“.

Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad susirgo šios įmonės dar-
buotojo artimas asmuo, dirbantis socialinės globos ir medicininės
reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje „Senevita“, kurioje šiuo
metu gyvena virš 200 asmenų.

Vyriausybė nusprendė nuo ketvirtadienio 7 val. ryto iki kito ket-
virtadienio, balandžio 23 dienos, drausti asmenų atvykimą į
Nemenčinės miestą, išskyrus grįžtančius miesto gyventojus,
Nemenčinės mieste dirbančius iš kitų teritorijų atvykstančius asme-
nis, taip pat asmenis, turinčius NVSC leidimą.

Italijos URM vadovas: vakciną nuo koronaviruso turėsime
iki rudens

Roma, balandžio 15 d. (ANSA-BNS). Italijos užsienio reikalų mi-
nistras Luigi Di Mayo (Luidžis Di Majas) trečiadienį pareiškė, jog
vakciną nuo koronaviruso šalis tikisi turės iki šių metų rudens.

„Italijos kompanija iš šalies sostinės regiono vakciną nuo koro-
naviruso pradės bandyti balandžio pabaigoje. Jos tikslas – paruošti
vakciną iki rugsėjo. Mes didžiuojamės savo mokslininkais ir bandy-
tojais“, – pabrėžė Italijos diplomatijos vadovas, kurį cituoja šalies
naujienų agentūra ANSA.

Premjeras: parama dėl koronaviruso išmokėta 28 tūkst.
žmonių, dirbančių individualiai

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS). Parama nuo koronaviruso krizės
praradusiems pajamas išmokėta 28 tūkst. savarankiškai dirbančių



žmonių, teigia premjeras Saulius Skvernelis.
Pasak jo, apie prastovas paskelbė 35 tūkst. įmonių, tai liečia

daugiau nei 240 tūkst. darbuotojų.
„Bet tų, kurie kreipėsi, kad prastova būtų kompensuojama, yra

gerokai mažiau, siekia apie 10 procentų“, – teigė premjeras.

TVF: koronaviruso pandemija gali išprovokuoti visuome-
nės neramumus

Vašingtonas, balandžio 15 d. (AFP-BNS). Įtempta padėtis eko-
nomikoje dėl pasaulį krečiančios koronaviruso pandemijos gali
išprovokuoti protestus, trečiadienį perspėjo Tarptautinis valiutos fon-
das (TVF) ir paragino vyriausybes imtis prevencinių priemonių.

TVF pažymėjo, kad „kai kurios šalys išlieka pažeidžiamos naujų
protestų, ypač jeigu politiniai veiksmai COVID-19 krizei mažinti būtų
laikomi nepakankamais arba nesąžiningais palankiais stambiajam
verslui, o ne žmonėms“.

Daugiau veiklų galėtų būti atnaujinta pirmomis gegužės
dienomis, sako premjeras

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS). Vyriausybei po mėnesį trukusių
suvaržymų trečiadienį leidus atnaujinti veiklą kai kuriems verslams,
dar daugiau jų galėtų būti atnaujinta per pirmas dešimt gegužės die-
nų, teigia premjeras Saulius Skvernelis.

Jis taip pat pabrėžia, kad atpalaidavimas priklausys nuo to, ar
po Velykų savaitgalio drastiškai nepadidės užsikrėtusiųjų koronavi-
rusu skaičius.

Vyriausybė po mėnesį trukusių suvaržymų trečiadienį leido kai
kuriems verslams atnaujinti veiklą – vėl galės dirbti ne maisto pa-
rduotuvės, išskyrus esančias didžiuosiuose prekybos centruose,
taip pat smulkios remonto, buities paslaugų įmonės, turinčios atski-
rą įėjimą iš lauko.

Svarstoma, kad antruoju etapu galėtų būti leidžiama veikti kultū-
ros įstaigoms – bibliotekoms, muziejams, sveikatos įstaigoms,
atliekančioms planines procedūras, sveikatinimo paslaugas, kirpy-
kloms, kosmetologijos kabinetams ir kitoms.

Taip pat galėtų būti leidžiama lauko kavinių, restoranų veikla,
specializuoti mokymai, negalintys vykti nuotoliniu būdu (vairavimo,



aviacijos), prekybos ir pramogų centrų, turgaviečių veikla ribojant įė-
jimą bei kitos.

JK sklandančias kalbas apie 5G ir koronaviruso sąsają pa-
vadino „nesąmone“

Londonas, balandžio 15 d. (AFP-BNS). Didžiosios Britanijos vy-
riausybė vieno televizijos laidų vedėjo pareiškimą apie galimą sąsa-
ją tarp penktosios kartos (5G) mobiliojo ryšio technologijos ir koro-
naviruso trečiadienį pavadino „visiška nesąmone“.

Dėl socialinėje žiniasklaidoje plačiai pasklidusios 5G sąmokslo
teorijos Airijoje savaitgalį jau buvo padegta nauja mobiliojo ryšio an-
tena.

Ekspertai smerkia tokias kalbas ir aiškina, jog 5G technologija
yra pagrįsta radijo dažniais ir niekaip nėra susijusi su viruso protrū-
kiu.

Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl situacijos Mari-
jampolės ligoninėje

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS). Teisėsauga pradėjo ikiteisminį
tyrimą dėl situacijos koronaviruso židiniu virtusioje Marijampolės li-
goninėje.

Kaip BNS trečiadienį sakė Marijampolės apskrities policijos at-
stovas Renatas Siaurusaitis, tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo
kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už kovos su epidemijomis
ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimą.

Kitos naujienos

Alytaus mieste atšaukiama dėl gaisro „Ekologistikoje“ pa-
skelbta ekstremali situacija

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS). Alytaus mieste ketvirtadienį
atšaukiama dėl gaisro „Ekologistikoje“ pernai paskelbta savivaldy-
bės lygio ekstremali situacija.

„Praėjo beveik pusė metų, teritorija išvalyta, dėl to ekstremali si-
tuacija atšaukiama“, – BNS trečiadienio vakarą telefonu sakė mies-



to meras Nerijus Cesiulis.
„Įmonėms sumokėtos kompensacijos, įmonėms atlyginta žala,

kas gaisro metu negalėjo dirbti, kas patyrė nuostolių“, – pridūrė jis.
Iš viso iš gaisravietės į „Toksikos“ Šiaulių padalinį išvežta beveik

8230 tonų pavojingųjų atliekų, jos tvarkomos specialiame sąvarty-
ne, dalis deginama pavojingų atliekų deginimo jėgainėje.

Trakų rajono savivaldybė ieško, kas už 665 tūkst. eurų su-
kurtų jausmomatį

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS). Trakų rajono savivaldybės Peda-
goginė psichologinė tarnyba ieško verslininkų arba mokslininkų, ku-
rie sukurtų jausmų ir emocijų matavimo prietaisą – jausmomatį,
skelbia LNK ir portalas 15min.lt. Projektui numatoma skirti 665
tūkst. eurų.

„Technologinė sistema taptų prevencine priemone itin dažniems
savižudybių, alkoholizmo, depresijos ir smurto atvejams.
Šiandienės pandemijos kontekste taip pat matome, kad emocines
problemas identifikuojančių sprendimų poreikis – kaip niekada dide-
lis“, – trečiadienį LNK žinioms atsiųstame komentare teigė tarnybos
direktorė Ieva Jakonienė.

Nurodoma, jog prietaisas įvertins ir atskirs ne mažiau kaip
šešias emocijas, jos būtų nustatomos matuojant širdies ritmą, odos
šilumą, kvėpavimą, raumenų dinamiką, garso vibracijas ar biolau-
kus.

Tačiau psichologai šį projektą vertina kritiškai. Anot jų, biolauko
matavimas nėra iki galo ištirtas.

Teismas išteisino R. Paksą, G. Vainauską ir A. Zabulį

Vilniaus apygardos teismas trečiadienį išteisino prekyba povei-
kiu kaltintus buvusį „tvarkiečių“ lyderį per apkaltą pašalintą prezi-
dentą Rolandą Paksą, „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės vadovą
Gedvydą Vainauską bei verslininką Antaną Juozą Zabulį.

Ketverius metus trukusiame procese R. Paksas, G. Vainauskas
bei A. J. Zabulis buvo kaltinami prekyba poveikiu. Jie savo kaltę
viso proceso metu neigė ir prašė būti išteisinti.

Bylos duomenimis, R. Paksas ir G. Vainauskas 2015 metais su-
sitarė dėl 15 tūkst. eurų kyšio už politiko pažadą paveikti statybos



inspektorius dėl leidimo naudoti parduotuvę Prienuose. G. Vainaus-
kas teigė, kad vykdė žurnalistinį tyrimą, o R. Paksas tvirtino, jog by-
la siekiama eliminuoti jį iš politikos.

Nutartyje pabrėžiama, kad asmenis baudžiamojon atsakomy-
bėn už prekybą poveikiu galima patraukti tik susiejus kyšio davimą
ar pasiūlymą su faktu, jog už kyšį buvo siekiama, kad tarpininkas
pasinaudotų turima įtaka. Taip pat būtina, kad asmuo pažadėtų ar
susitartų priimti kyšį ir veikdamas paperkančio asmens interesais
pasinaudotų turima įtaka atitinkamiems subjektams.

„Iš byloje esančių duomenų negalima daryti neabejotinos ir
vienareikšmiškos išvados, jog pokalbio su R. P.(Paksu) metu G.
V.(Vainauskas) pasiūlydamas, pažadėdamas ar susitardamas duoti
didelės vertės kyšį, siekė, kad R. P. paveiktų Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių bei šio
skyriaus tarnautojus, o R. P. su tokiu G. V. pasiūlymu sutiko“, – tei-
giama teisėjų Jurgitos Mačionytės, Virginijos Pakalnaitės – Tamo-
šiūnaitės,  Dariaus Prankos nutartyje.

Teismas konstatavo, kad negalima daryti neabejotinos ir
vienareikšmiškos išvados, jog pokalbio su G. Vainausku metu A. J.
Zabulis pasiūlydamas ir susitardamas duoti didelės vertės kyšį sie-
kė, kad G. Vainauskas paveiktų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarny-
bą. Tam, kad ši sudarytų sąlygas priimti V. Janulevičiui palankų
sprendimą.  Taip pat teismas pasigedo įrodymų, kad G. Vainauskas
su tokiu A. J. Zabulio pasiūlymu sutiko.

Išteisinamąjį nuosprendį priėmęs teismas nutartyje pabrėžė,
kad asmuo kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo gali būti
pripažintas tik neginčijamai nustačius jo veiksmuose visus nusikals-
tamos veikos požymius, ir bet kuri esanti abejonė turi būti vertinama
asmens naudai.

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
IV VELYKŲ DIENA (ABC)
Trečiadienis
Pirmasis skaitinys (Apd 3, 1–10)

    Petras ir Jonas ėjo į devintosios valan-
dos pamaldas šventykloje. Tuo pačiu metu
buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas
vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos
vartų, vadinamų Gražiaisiais, kad prašytų
šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs
beįeinančius vidun Petrą ir Joną, jis
paprašė išmaldos.

    Petras, įdėmiai pažvelgęs į jį drauge su
Jonu, tarė: „Pažiūrėk į mudu“. Jis pakėlė
galvą, tikėdamasis ką nors gausiąs. Bet
Petras prabilo: „Sidabro nei aukso aš netu-
riu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus
Nazariečio vardu imk ir vaikščiok!“ Ir
paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį. Jo ko-
jos ir pėdos bematant sustiprėjo. Jis
pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge
su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten
vaikščiodamas ir pasišokinėdamas, garbino
Dievą.

    Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir
šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats
luošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie
Gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebinti ir
sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę.

Atliepiamoji psalmė (Ps 104, 1–4. 6–9)

P. – Tegul džiaugiasi širdys, kurios
Viešpaties ilgis.

A r b a: Aleliuja.

Iškilmingiausiai Viešpatį garbinkit,
sveikinkit jo šventąjį vardą,
skelbkit tautoms didingus jo darbus.
Jūs jam giedokit ir grokit,

garsinkit jo stebuklingą veikimą. – P.
Jums leista šventu jo vardu vis didžiuotis.
Lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties il-

gis.
Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę,
jo veidą išvysti vis trokškit. – P.

Jūs, jo tarnai, Abraomo ainija,
jūs, jo rinktiniai, Jokūbo vaikaičiai!
Dievas mums yra patsai Viešpats,
visą pasaulį valdo jo galingasis žodis. – P.

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

Posmelis prieš evangeliją (Ps 117, 24)
P. Aleliuja. – Šią dieną laimingą Viešpats

padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! –
P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 24, 13–35)

    Tą pačią dieną du mokiniai keliavo į
kaimą už šešiasdešimties stadijų nuo Jeru-
zalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie
visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir
besiginčijant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo
kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos, ir
jie jo nepažino. O Jėzus paklausė: „Apie ką
kalbate ir ginčijatės, eidami keliu?“ Tie
nuliūdę sustojo.

    Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė Jė-
zui: „Nejaugi tu būsi vienintelis žmogus,
buvęs Jeruzalėje, kuris nežino, kas joje
šiomis dienomis atsitiko!“

    Jėzus ramiai paklausė: „O kas gi?“
    Jie tarė jam: „Su Jėzumi iš Nazareto,

kuris buvo pranašas, galingas darbais ir
žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Auk-
štieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo
jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuo-
ti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksiąs Izrae-
lį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai
atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys
mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą
jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado
jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėju-
sios apsireiškusius angelus, kurie sakę Jė-
zų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo
nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys



sakė, bet jo paties nematė“.
    Jėzus jiems tarė: „O jūs neišmanėliai!

Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką
yra skelbę pranašai! Argi Mesijas neturėjo
viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę?!“ Ir,
pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus
pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose
Raštuose apie jį pasakyta.

    Jie prisiartino prie kaimo, į kurį mokiniai
keliavo, o Jėzus dėjosi einąs toliau. Bet jie
privertė jį pasilikti, prašydami: „Pasilik su
mumis! Jau vakaras arti, diena jau besibai-
gianti ...“ Tuomet jis užsuko pas juos. Vaka-

rieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duo-
nos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ir da-
vė jiems valgyti. Tada jų akys atsivėrė, ir jie
pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių.
O jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo
užsidegusios, kai jis kelyje kalbėjo ir atvėrė
Raštų prasmę?“

    Jie tuoj pakilo nuo stalo ir sugrįžo į
Jeruzalę. Ten jie rado susirinkusius Vienuo-
lika su savo draugais, kurie sakė: „Tai tiesa!
Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui“. O
jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir
kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
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