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Balandžio 19 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 154

Pandemijos diena pagal PSO 40

Karantino diena Lietuvoje 35
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 52
Atvelykis
Saulė teka 06:08, leidžiasi 20:29, dienos ilgumas 14.21, delčia (26 mėnulio diena)
Vardadieniai: Leonas, Leontina, Eirimas, Aistė, Simonas, Laisvūnas, Laisvūnė
Sode, darže: tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti, netinkamas laikas kaupti vaisius.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 2 407 341

Lengvai sergantys 1 562 922

Sunkiai sergantys 54 222

Pasveikę 625 128

Mirę 165 069

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

Europos regionas 1 086 889 (97 201)

Amerikos kontinentų regionas 784 272 (35 742)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 129 256 (5598)

Rytų Viduržemio regionas 120 683 (5784)

Pietų - Rytų Azijos regionas 25 291 (1134)



Afrikos regionas 13 104 (616)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 764 265 (40 565)

Italija 178 972 (23 660)

Ispanija 198 674 (20 453)

Prancūzija 152 894 (19 718)

Jungtinė Karalystė 120 067 (16 060)

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

Užsikrėtę 1298 (59)

Sergantys 1020

Pasveikę 242

Mirę 36 (3)

Ištirtų dėl koronaviruso 64 035 (5219)

Naujienos COVID-19

Ispanija karantiną dėl koronaviruso pratęs iki gegužės 9
dienos

Madridas, balandžio 19 d. (AFP-BNS). Ispanija, viena iš labiau-
siai nuo koronaviruso nukentėjusių šalių, karantiną pratęs iki gegu-
žės 9 dienos, šeštadienį paskelbė premjeras Pedro Sanchezas (Pe-
dras Sančesas).

Vis dėlto nuo balandžio 27-osios ketinama sušvelninti judėjimo
apribojimus, vaikams bus leista tam tikrą laiką būti lauke, nurodė
premjeras.

Australija ragina surengti nepriklausomą tyrimą dėl pasau-
linio atsako į COVID-19 pandemiją



Sidnėjus, balandžio 19 d. (AFP-BNS). Australija sekmadienį pa-
ragino surengti nepriklausomą tyrimą dėl pasaulinio atsako į koro-
navirusinės infekcijos COVID-19 pandemiją, įskaitant Pasaulio svei-
katos organizacijos (PSO) veiksmus.

Australijos užsienio reikalų ministrė Marise Payne (Maris Pein)
pareiškė, kad jos šalis „reikalaus“ apžvalgos, kurioje, be kita ko, bū-
tų tyrimas dėl Kinijos pirmojo atsako į koronaviruso protrūkį Uhane,
kur jis atsirado praėjusių metų pabaigoje.

M. Payne sakė, kad Australija taip pat turi panašų būgštavimų
kaip ir JAV, kurių prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Tram-
pas) apkaltino PSO „netinkamu krizės valdymu“ ir protrūkio Kinijoje
rimtumo dangstymu prieš virusui išplintant.

Daugelyje šalių ortodoksų Velykų mišios buvo laikomos
tuščiose bažnyčiose

Kijevas, balandžio 19 d. (AP-BNS). Didelėje Europos dalyje šį
savaitgalį stačiatikių dvasininkai Velykų mišias laikė tuščiose
bažnyčiose, kadangi parapijiečiai buvo priversti likti namuose dėl
įvestų karantino priemonių.

Maskvoje, Sankt Peterburge ir Kijeve vėlyvą šeštadienio vakarą
puošnius liturginius drabužius, simbolizuojančius stačiatikiams svar-
biausią šventą dieną, dėvintys šventikai pradėjo laikyti mišias.
Jiems talkino bažnyčių chorai, tačiau tikintieji galėjo visa tai stebėti
tik per televiziją ar internetu.

Ukrainoje prie šimtų bažnyčių budėjo policininkai, turėję
užtikrinti, kad prie bažnyčių susirinkę žmonės laikytųsi socialinio at-
stumo taisyklės bei kad susirinkusiųjų skaičius būtų ne per didelis.

Nedidelė išimtis padaryta Pečersko vienuolyne Kijeve, kur poli-
cija leido tikintiesiems įeiti į ir pabūti bažnyčioje po vieną vienu me-
tu. Prie vienuolyno susidarė apie 100 į vidų norinčių patekti žmonių
eilė.

Turistų mėgstamas, savo urvais ir katakombomis garsėjantis
vienuolynas buvo uždarytas dėl karantino, kai daugiau nei 90 vie-
nuolių užsikrėtė koronavirusu. Mažiausiai du vienuoliai mirė.

Tuo metu Gruzijoje kai kurios bažnyčios buvo atviros tikintie-
siems, tačiau tik tuo atveju, jei jie atvyko iki 21 val. vietos laiku
prasidedančios komendanto valandos ir sutiko likti bažnyčiose iki 6
val. ryto. Apie 100 žmonių apsilankė sostinės Tbilisio Šventosios



Trejybės katedroje, kur grindys buvo sužymėtos, siekiant išlaikyti
reikiamą atstumą tarp žmonių.

Sušvelninus karantiną, NVSC skaičiuoja per 50 verslo pa-
žeidimų

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS). Lietuvoje trečiadienį sušvelninus
karantino sąlygas ir leidus teikti kai kurias paslaugas, Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai šeštadienį iš pa-
tikrintų 642 prekybos ir paslaugų teikimo vietų, 52-ose nustatė pa-
žeidimų.

Anot NVSC, dažniausi pažeidimai – prie įėjimo į prekybos vietą
nėra informacijos apie tai, kad nerekomenduojama lankytis rizikos
grupių asmenims, nepažymėti privalomi atstumai tarp eilėje
stovinčių pirkėjų, į patalpas patenkama ne per tiesioginį įėjimą iš
lauko, nematuojama darbuotojų kūno temperatūra atvykus į darbą.

Daugiausiai reikalavimų nesilaikančių paslaugų teikėjų nustaty-
ta Vilniaus apskrityje – 41 proc. visų šioje apskrityje patikrintų pa-
slaugų teikėjų, Alytaus apskrityje pažeidėjai sudarė 18 proc., Klaipė-
dos apskrityje – 16 proc., Kauno – 4 procentus.

Nustatyta ir draudžiamos veiklos atvejų – Vilniuje tokių buvo de-
vyni.

Yra didelė tikimybė, kad užsikrėtė visi „Klaipėdos hospiso“
globotiniai – KUL vadovas

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS). Yra didelė tikimybė, kad korona-
virusu užsikrėtė visi privačių globos namų „Klaipėdos hospisas“ glo-
botiniai, sako Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) vadovas
Vinsas Janušonis.

Pasak jo, neužsikrėtę aštuoni „Klaipėdos hospiso“ globotiniai
pakartotinai dar nėra tikrinti.

„Dabar jie pakartotinai netikrinti, juos dar reikėtų tikrinti. Bet ka-
dangi jie gulėjo vienose palatose, išskyrus vieną, kuris gulėjo vienu-
tėje, tai tikimybė, kad jie visi užsikrėtę, yra labai didelė“, – Klaipėdos
savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje sakė V. Janu-
šonis.

Šeštadienį pranešta, kad „Klaipėdos hospise“ koronavirusu
užsikrėtė 40 žmonių. Iš jų 30 užsikrėtusiųjų yra globotiniai, 10 – per-



sonalas.
Labiausiai tikėtina, kad virusą į hospisą atnešė personalo dar-

buotojai, nes patys globotiniai karantino metu kontaktų už hospiso
ribų neturėjo.

30-iai ligonių reikia trijų pamainų po kelis darbuotojus, iš viso –
apie 15 darbuotojų. Dauguma potencialių darbuotojų, sužinoję, kad
reikės vykti į viruso židinį, išsigąsta.

Prancūzijoje koronavirusu užsikrėtė daugiau nei tūkstantis
lėktuvnešio įgulos narių

Paryžius, balandžio 19 d. (AP-BNS). Prancūzijos karinės vado-
vybės duomenys rodo, kad daugiau nei pusė šalies didžiausio
lėktuvnešio įgulos narių užsikrėtė koronavirusu, kol laivas plaukiojo
po Viduržemio jūrą, Šiaurės jūrą ir Atlanto vandenyną.

Vienas karinio jūrų laivyno pareigūnas pranešė, kad 1 046 iš 1
760 lėktuvnešio „Charles de Gaulle“ įgulos narių koronaviruso tyri-
mai buvo teigiami.

A. Lukašenka per ortodoksų Velykas lankėsi bažnyčioje,
kritikavo apribojimus dėl COVID-19

Minskas, balandžio 19 d. (AFP-BNS). Baltarusijos prezidentas
Aleksandras Lukašenka sekmadienį kritikavo kitas šalis, dėl korona-
viruso infekcijos COVID-19 pandemijos uždraudusias žmonėms per
ortodoksų Velykas ateiti į pamaldas, ir pats apsilankė bažnyčioje ne-
toli sostinės.

Baltarusių lyderis jau yra viešai reiškęs abejonių dėl koronaviru-
so pandemijos rimtumo ir leido toliau rengti viešus renginius, tokius
kaip futbolo rungtynės, nors 9 mln. gyventojų turinčioje šalyje patvir-
tinta daugiau kaip 4 tūkst. užsikrėtimo COVID-19 atvejų.

Uhano laboratorijos direktorius neigia sąsajas su koronavi-
ruso kilme

Pekinas, balandžio 19 d. (AFP-BNS). Kinijos Uhano miesto
didžiausio saugumo lygio laboratorijos direktorius atmetė kaltini-
mus, kad laboratorija galėjo tapti koronaviruso protrūkio šaltiniu, pa-
vadindamas tokį dalyką „neįmanomu“.



Pekinas patiria vis didesnį spaudimą dėl pandemijos valdymo
skaidrumo, Jungtinėms Valstijoms siekiant išsiaiškinti, ar viruso kil-
mė nėra sietina su virusologijos institutu, kuriame veikia aukšto ly-
gio biosaugos laboratorija.

Kinijos mokslininkai teigė, kad žmonės virusu greičiausiai
užsikrėtė nuo gyvūnų, o viruso šaltiniu tapo turgus Uhane, kuriame
prekiaujama laukiniais gyvūnais.

Visgi minėtos laboratorijos egzistavimo faktas pakurstė sąmoks-
lo teorijas, kad virusas pasklido iš Uhano virusologijos instituto, ir
konkrečiai – iš P4 laboratorijos, kurioje tiriami pavojingi virusai.

Iš pradžių Uhano institucijos bandė nuslėpti ligos protrūkį, todėl
iškilo klausimų dėl tikrojo užsikrėtusiųjų skaičiaus, nes vyriausybė
ne kartą keitė savo skaičiavimo kriterijus protrūkio metu.

Šią savaitę miesto valdžia pripažino klaidas skaičiuojant aukų
skaičių ir netikėtai padidino šį skaičių 50 procentų.

„Volkswagen“ nuo kitos savaitės pradės atnaujinti gamybą
Europoje

Volfsburgas, balandžio 19 d. („Interfax“-BNS). Vokietijos auto-
mobilių gamintoja „Volkswagen“ planuoja nuo kitos savaitės pradėti
atnaujinti gamybą savo gamyklose visoje Europoje.

Pirmaujanti pasaulyje automobilių gamintoja parengė naują dar-
buotojams skirtą vadovą, kuriame pateikė išsamų net 100 pakeitimų
darbo vietose sąrašą, kuriame numatytomis priemonėmis bus sie-
kiama kuo labiau sumažinti užsikrėtimo koronavirusu riziką.

ES komisarė pasmerkė Europos „liguistą priklausomybę“
nuo Kinijos ir Indijos

Praha, balandžio 19 d. (AFP-BNS). Europos Komisijos pirminin-
kės pavaduotoja Vera Jourova sekmadienį sukritikavo Europos Są-
jungos „liguistą priklausomybę“ nuo Kinijos ir Indijos tiekiamų medi-
cinos atsargų, dar labiau paaštrintą koronaviruso krizės.

„Ši krizė atskleidė mūsų liguistą priklausomybę nuo Kinijos ir In-
dijos farmacijos prekių atžvilgiu“, – per Čekijos televizijos transliuo-
tus debatus sakė V. Jourova.

„Tai daro mus pažeidžiamus, ir šiuo atžvilgiu privalome imtis ra-
dikalių pokyčių“, – sakė čekė ES komisarė, atsakinga už vertybes ir



skaidrumą.
„Iš naujo įvertinsime [tiekimo] grandines... ir mėginsime jas di-

versifikuoti, idealiu atveju – gaminti kiek įmanoma daugiau Europo-
je, – sakė V. Jourova. – Tai mums buvo didelė pamoka.“

Nuo koronaviruso Lietuvoje sekmadienį mirė 3 žmonės

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS). Nuo koronaviruso sekmadienį
mirė 36-as žmogus Lietuvoje, patvirtino Sveikatos apsaugos minis-
terija.

Ministerijos pranešime teigiama, kad Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje miręs asmuo priklausė rizikos grupei.

Anksčiau skelbta, kad Klaipėdos universitetinėje ligoninėje mirė
kitas pacientas, priklausęs rizikos grupei, tuo metu šeštadienio va-
karą mirė koronaviruso židiniu tapusių privačių slaugos namų „Klai-
pėdos hospisas“ globotinis.

Kitos naujienos

Nidoje bus griaunami neteisėtai stovintys prekybiniai na-
meliai

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS). Neringos savivaldybė pranešė
griausianti neteisėtai Nidoje stovinčius prekybinius namelius.

Šie greta Nidos skvero bei buvusio žuvininkystės ūkio pastato
sienos stovintys nameliai, pasak savivaldybės, visuomet turėjo laiki-
nojo statinio statusą, o pasibaigus tokio statinio naudojimo terminui,
jis turi būti nugriautas.

„Daugiau nei prieš dešimtmetį pasibaigus Valstybinės žemės
nuomos sutarties galiojimo terminui, šie prekybos kioskai stovi ne-
teisėtai“, – teigia savivaldybė.

Indonezijoje per nuošliaužą neteisėtoje aukso kasykloje
žuvo devyni žmonės

Džakarta, balandžio 19 d. (AFP-BNS). Sumatroje veikiančioje
nelegalioje aukso kasykloje susidariusi nuošliauža pražudė devynis



žmones, sekmadienį pranešė Indonezijos pareigūnai.
Nelaimė įvyko šeštadienį, Vakarų Sumatros provincijoje Pietų

Soloke, kai 12 žmonių ieškojo aukso apleistoje kasykloje.
Neteisėtos ir nelicencijuotos kasyklos yra paplitusios visoje mi-

neralų turtingoje Indonezijoje. Jose dažnai įvyksta panašios nelai-
mės.

Rusija išbandė Sirijoje savo naujausius tankus „Armata“

Kamčiatkos Petropavlovskas, balandžio 19 („Interfax“-BNS).
Naujausias Rusijos tankas „T-14 Armata“ buvo išbandytas kovinė-
mis sąlygomis Sirijoje, sekmadienį nurodė pramonės ir prekybos mi-
nistras Denisas Manturovas.

Pasak ministro, šių modernių kovos mašinų į Siriją buvo pasiųs-
ta „siekiant įvertinti visus niuansus kovinėmis sąlygomis“.

„Sirijoje, kaip suprantate, [galima vykdyti] būtent tokio pobūdžio
bandymus“, – sakė ministras ir pridūrė, kad sukaupta patirtis padės
suformuoti naujojo tanko „galutinį pavidalą“.

Giriamas kaip būsimas Rusijos pajėgų pasididžiavimas, „Arma-
ta“ 2015 pateko į apmaudų incidentą per Pergalės dienos parado
repeticiją, kai vienas iš tankų įstrigo Raudonojoje aikštėje.

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.
Turėdamas ilgametę patirti padėsiu parduo-
ti nekilnojamąjį turtą. Turiu visus sertifikatus
ir klientų rekomendacijas. Tel 8 698 11511.
Sodybas, sodus
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.
Žemės sklypus
12 a namų valdos žemės sklypą Žalgirio g.
171, Prienuose. Tel. 8 606 61216.
Perka
Pirkčiau garažą sau Prienuose arba
Birštone. Tel. 8 621 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.
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės
Šilavoto, Leskavos, Klebiškio, Jiestrakio
apylinkėse. Gali būti pieva, arimas, pūdy-
mas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 683 47763.

Automobiliai, dalys
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.
Įvairių veislių ir dydžių bulves bei avižų ir
peliuškų mišinį. Tel. 8 637 89959.
Miežius, tinka sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Miežius sėklai. Tel. 8 675 51873.
Žieminius kviečius. Tel. 8 618 18699.
Ūkininkas parduoda žieminius kviečius, avi-
žas, pupas ir šieną „kitkomis“. Tel. 8 653
86299.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą. Pristato-
me. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Parduodami šiltnamiai, priedai. Laistymo
sistemos. Polikarbonatas, stogeliai. Monta-
vimo paslaugos. Gamintojo kainomis. Tel.:
8 659 08776, 8 604 98184.
ŠILTNAMIAI. Dengti polikarbonato danga.
10 metų garantija. Teikiame montavimo pa-
slaugą. Nemokamas pristatymas. www.silt-
namiai24.lt arba tel. 8 645 70800.
Traktorinę vienaašę priekabą. Tel. 8 646
44918.
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.
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–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.
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.
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
Darbo skelbimai
Reikalinga
UAB „EKOFRISA“ reikalingi elektrokrautu-
vo vairuotojas ir fasuotojas. Atlyginimas
600 Eur. Tel. pasiteiravimui 8 604 98747.
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
II VELYKŲ SEKMADIENIS (A/ABC)
ATVELYKIS
Pirmasis skaitinys (Apd 2, 42–47)

    Broliai ištvermingai laikėsi apaštalų
mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir
maldų.

    Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai
darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji
laikėsi drauge ir turėjo visa bendra.



Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką
gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikė-
davo.

    Jie kasdien sutartinai buvodavo
šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai
kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria
širdimi drauge vaišindavosi, garbindami
Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. O
Viešpats kasdien gausino jų būrį tais, kurie
ėjo į išganymą.

Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 2–4. 13–
15. 22–24)

P.  Dėkokime Viešpačiui, nes jisai ge-
ras, jis maloningas per amžius.

A r b a: Aleliuja.

Tegu Izraelis kartoja: „Jis maloningas per
amžius!“

Tegu Aarono ainiai kartoja: „Jis malonin-
gas per amžius!“

Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako:
„Jis maloningas per amžius!“ – P.
Stumdyte stumdė, kad aš sukniubčiau,
betgi man Viešpats padėjo.
Viešpats – mano garbė, manoji stiprybė,
jisai – išganymas mano.
Džiaugsmo, išsivadavimo šauksmas
teisuolių sodybose girdis. – P.

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta, ir mūsų akims tai

nuostabą kelia.
Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes! – P.

Antrasis skaitinys (1 Pt 1, 3–9)
    Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus

Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailes-
tingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš nu-
mirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai, kad
gausite nenykstantį, nesuteptą ir nevystantį
palikimą, skirtą jums danguje. Dievo galybė
jus saugo tikėjimu išganymui, kuris pareng-
tas apsireikšti paskutiniu metu.

    Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir
reikia truputį paliūdėti įvairiuose
išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėji-
mas, brangesnis už pragaištantį auksą, ku-
ris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas

pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai
apsireikš     Jėzus Kristus. Jūs mylite jį,
nors ir nesate jo matę; tikėdami jį, nors ir
neregėdami, džiūgaujate neišsakomu ir
šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinote gausią
tikėjimo siekinį – sielų išganymą.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 20, 29)

P.  Aleliuja. – Tu įtikėjai, Tomai, nes pa-
matei ,– sako Viešpats. – Palaiminti, kurie
tiki nematę! – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 20, 19–31)

    Pirmosios savaitės dienos vakare, du-
rims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų
baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, at-
sistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai
pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną.
Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.

    O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip
mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“.
Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite
Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes,
tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite,–
sulaikytos“.

Vieno iš dvylikos,– Tomo, vadinamo Dvy-
niu,– nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo
atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes
matėme Viešpatį!“

    O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepama-
tysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto
į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo
šono – netikėsiu“.

    Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo
kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo,
durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje
ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į
Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano
rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną;
jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.

    Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano
Dievas!“

    Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pa-
matei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

    Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė
dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti
šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikė-
tumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sū-
nus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyve-
nimą.
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