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SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 22 d.(trečiadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 22 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 157

Pandemijos diena pagal PSO 43

Karantino diena Lietuvoje 38
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 55
Tarptautinė motinos Žemės diena
Saulė teka 06:01, leidžiasi 20:35, dienos ilgumas 14.34, delčia (29 mėnulio diena)
Vardadieniai: Kajus, Visgailas, Norvaidė, Leonidas, Leonas, Vadimas
Tinkamas laikas sėti: salierus, burokus.
Sode, darže: tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti
piktžoles.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę  2 560 063

Lengvai sergantys 1 628 818

Sunkiai sergantys 57 297

Pasveikę 696 320

Mirę 177 718

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

Europos regionas 1 187 184 (106 342)

Amerikos kontinentų regionas 893 119 (42 686)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 134 506 (5685)

Rytų Viduržemio regionas 134 470 (6185)



Pietų - Rytų Azijos regionas 31 670 (1341)

Afrikos regionas 15 555 (704)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 819 175 (45 343)

Italija 183 957 (24 648)

Ispanija 204 178 (21 282)

Prancūzija 158 050 (20 796)

Jungtinė Karalystė 129 044 (17 377)

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

Užsikrėtę 1370 (20)

Sergantys 975

Pasveikę 357

Mirę 38 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 76 793 (6040)

Naujienos COVID-19

Dėl karantino pažeidimų praėjusią parą nubausti 95
žmonės

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS). Antradienį Lietuvoje nustatyti 95
karantino pažeidimai, BNS pranešė Policijos departamento atstovas
Ramūnas Matonis.

Pirmadienį tokių pažeidimų šalyje buvo šiek tiek mažiau – 82.
Administracinių nusižengimų kodeksas asmenims už tokius pa-

žeidimus numato baudą nuo 500 iki 1 tūkst. eurų, juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1,5 tūkst. iki 6
tūkst. eurų. Pirmą kartą skiriama pusė minimalios baudos.

Iš viso, nuo tada, kai įgijo teisę surašyti administracinio



nusižengimo protokolus už karantino taisyklių pažeidimus, policija
nubaudė daugiau nei 1,5 tūkst. žmonių.

Daugiau nei 200 protokolų surašyta per šventinį trijų dienų Vely-
kų savaitgalį.

JAV sveikatos apsaugos pareigūnas: antroji COVID-19 ban-
ga gali būti destruktyvesnė

Vašingtonas, balandžio 22 d. (AFP-BNS). Antroji naujojo koro-
naviruso banga Jungtinėse Valstijose galėtų būti dar destruktyves-
nė, nes tikriausiai sutaps su gripo sezono pradžia, antradienį sakė
vienas svarbiausių JAV sveikatos apsaugos pareigūnų.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) direktorius Ro-
bertas Redfieldas (Robertas Redfildas) paragino amerikiečius per
ateinančius mėnesius pasirengti ir pasiskiepyti nuo gripo.

D. Trumpas: imigracija į JAV bus sustabdyta 60 dienų laiko-
tarpiui

Vašingtonas, balandžio 22 d. (AFP-BNS). JAV prezidentas Do-
naldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė, kad 60
dienų laikotarpiui stabdo imigraciją į Jungtines Valstijas, kad ameri-
kiečiai galėtų lengviau rasti darbą, dėl koronaviruso pandemijos
šalyje smarkiai išaugus nedarbui.

Šis prieštaringai vertinamas sprendimas paveiks asmenis,
besitikinčius gauti imigracines vizas – vadinamąsias žaliąsias kor-
tas, suteikiančias teisę nuolat gyventi JAV.

Vyriausybė leido atnaujinti darbą lauko kavinėms, grožio
salonams, lankytis muziejuose

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS). Vyriausybė trečiadienį iki gegu-
žės 11 dienos pratęsė karantiną, bet jau nuo pirmadienio leido duris
atverti muziejams, bibliotekoms, lauko kavinėms, kirpykloms ir
grožio salonams, taip pat – parduotuvėms, įsikūrusioms ir prekybos
centruose.

Pakeistame nutarimo projekte dėl karantino leista organizuoti
vairavimo ir orlaivių valdymo egzaminus, užsiimti kai kuriuo sportu
atvirose erdvėse, t.y. lankytis golfo, teniso, sporto aikštynuose, taip



pat – zoologijos, botanikos soduose.
Maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos ir ortopedijos priemonių

parduotuvės, nuo šiol galės veikti, net jei jos įrengtos prekybos
centruose.

Kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigas galės lankyti ne
didesnės nei dviejų asmenų grupės arba didesnės, jei tai yra vienos
šeimos nariai. Šios įstaigos, taip pat ir kirpyklos bei manikiūro pa-
slaugas teikiantys salonai privalės užtikrinti 10 kv. metrų plotą vie-
nam asmeniui arba jei paslaugas tuo metu teiks tik vienam klientui.

Be kita ko, leista dirbti prekybos kioskams, jei jie turi atskirą įėji-
mą iš lauko – vienu metu galima aptarnauti vieną pirkėją. Turguje
nuo kitos savaitės taip pat bus galima prekiauti sodinukais, auga-
lais, sėklomis ir trąšomis.

Nutarime taip pat nuo pirmadienio leista nebedėvėti apsauginės
kaukės valgant viešojo maitinimo įstaigose.

Praėjusią savaitę Vyriausybė jau leido dirbti ne maisto parduo-
tuvėms, turinčioms atskirą įėjimą iš lauko, taip pat smulkioms re-
monto, buities paslaugų įmonėms.

Vėliau planuojama atverti visas viešojo maitinimo įstaigas ir
sveikatos paslaugas, sporto klubus, laisvalaikio ir pramogų centrus,
švietimo įstaigas. Ketvirtuoju etapu būtų leidžiami masiniai renginiai.

Siekiant sustabdyti koronaviruso plitimą Lietuvoje kovo 16 dieną
įvestas karantinas: sustabdyta visų ugdymo įstaigų, užsidarė dau-
guma prekybos vietų, išskyrus maisto produktų parduotuves ir vais-
tines.

Popiežius Pranciškus: koronaviruso pandemija turi skatinti
saugoti aplinką

Vatikanas, balandžio 22 d. (AP-BNS). Popiežius Pranciškus tre-
čiadienį paragino pasaulio lyderius padaryti išvadų iš koronaviruso
pandemijos ir dirbti išvien, kad planeta ir pažeidžiamiausi žmonės
būtų apsaugoti nuo aplinkos niokojimo ir per intensyvaus naudoji-
mo.

Šį kreipimąsi pontifikas paskelbė pasauliui jau 50-ąjį kartą mi-
nint Žemės dieną.

Nuo savo pontifikato pradžios Pranciškus neretai atkreipdavo
dėmesį į aplinkosaugos klausimus ir 2015 metais savo enciklikoje
„Laudato si'" išdėstė savo mintis apie būtinybę saugoti Dievo kūrini-



ją. Jis smerkė „struktūriškai iškrypusią“ ekonomine sistemą,
leidžiančią turtingiesiems išnaudoti skurstančius ir paversti Žemę
„milžiniška atliekų krūva“.

Trečiadienį jis sakė: „Kaip mus pamokė tragiška koronaviruso
pandemija, pasaulinius iššūkius galime atremti tik demonstruodami
solidarumą vieni su kitais ir priimdami į savo tarpą
pažeidžiamiausius.“

Vatikane dėl koronaviruso protrūkio praeitą mėnesį įvedus ka-
rantino priemonių Pranciškus kiekvieną dieną skirdavo savo maldas
skirtingoms pandemijos paveiktoms visuomenės grupėms – prade-
dant gydytojais ir slaugytojais, baigiant kaliniais ir senyvais
žmonėmis.

Pranciškus taip pat sveikino jaunimo iniciatyvas priminti vyres-
nėms kartoms apie jų nesugebėjimą apsaugoti planetos.

„Neturėsime jokios ateities, jeigu sunaikinsime tą pačią aplinką,
kuri mus išlaiko“, – perspėjo jis.

Kitos naujienos

Prasideda antrasis gyventojų pajamų deklaravimo etapas

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS). Visi gyventojai nuo trečiadienio
jau gali deklaruoti 2019-ųjų pajamas. Dėl koronaviruso paskelbto
karantino šiemet deklaravimo pradžia vėluoja maždaug mėnesį.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) šiemet parengė 2,3 mln.
preliminarių deklaracijų, iš kurių apie 1,7 mln. yra užpildytos, todėl
jas reikės tik peržiūrėti ir pateikti.

Deklaravimas šiemet vyksta dviem etapais: nuo balandžio 15
dienos gali deklaruoti savarankiškai dirbantys gyventojai (jie jau pa-
teikė 23 tūkst. deklaracijų), o nuo balandžio 22-osios – likusieji, ku-
riems privaloma deklaruoti.

Paprastai deklaravimas prasidėdavo apie kovo vidurį, o baigda-
vosi gegužės 4 dieną. Šiemet jis baigsis liepos 1 dieną.

Iki liepos 1 dienos tai pat bus galima teikti prašymus skirti iki 1,2
proc. pajamų mokesčio organizacijoms ir meno kūrėjams, politi-
nėms partijoms bei profsąjungoms – iki 0,6 procento.

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.

Šaudynių Kanadoje aukų padaugėjo iki 23

Otava, balandžio 22 d. (AFP-BNS). Kanados rytinėje Naujosios
Škotijos provincijoje praėjusį savaitgalį policininku persirengusio
užpuoliko surengtų šaudynių aukų padaugėjo iki 23, antradienį
pranešė policija.

Aukų skaičius išsaugo aptikus lavonų sudegusiuose būstuose ir
mašinose.

„Manome, kad yra iš viso 23 aukos, tarp jų 17 metų mergina. Ki-
tos aukos yra suaugę vyrai ir moterys“, – rašoma Kanados
karališkosios raitosios policijos (RCMP) išplatintame pranešime.

„Aptikome palaikų keliose gaisravietėse“, – nurodė policija ir pri-
dūrė, kad įtariamasis padegė mažiausiai penkis gyvenamuosius na-
mus ir pastatus, taip pat kelias transporto priemones.

Neaišku, ar į šį aukų skaičių įtrauktas užpuolikas, žuvęs per su-
sišaudymą su policija. RCMP kol kas neatsakė į prašymą patikslinti
informaciją.

Užpuolikas – 51 metų Gabrielis Wortmanas (Gabrielis Vortma-
nas) – žudynes pradėjo kaimiškoje Portapikės gyvenvietėje.

Po maždaug 14 valandų policija jį nušovė degalinėje Enfildo
mieste šalia provincijos sostinės Halifakso, esančio maždaug už
100 km nuo Portapikės.

„Kai kurias aukas Gabrielis Wortmanas pažinojo ir pasirinko
tikslingai, kiti žuvę žmonės įtariamajam buvo nepažįstami“, – rašo-
ma RCMP pranešime.

Tarp aukų, kurių tapatybės nustatytos, yra jaunas tėvas, dukart
vėžį įveikusį moteris, nėščia moteris, RCMP veteranas, slaugė, pra-
dinės mokyklos mokytoja, kalėjimo prižiūrėtojai ir į pensiją išėjęs ug-
niagesys.

Pareigūnai patvirtino, kad G. Wortmanas vilkėjo tikrą policijos
uniformą, bet mašina, kuria jis važiavo iš miesto į miestą, buvo tik
panaši į RCMP patrulių automobilį.

Kupiškio rajone pavogta 13 tūkst. eurų vertės sėklų

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS). Antradienį pranešta, kad



Kupiškio rajone pavogta sėklų, kurių vertė siekia 13 tūkst. eurų.
Panevėžio apskrities policijos duomenimis, vagystė iš sandėlio

Kandrėnėlių kaime pastebėta ankstų rytą.
Pavogtos dvi paletės dobilų sėklų.

Gaisre netoli Birštono sudegė pastatas, du lengvieji auto-
mobiliai ir du traktoriai

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS). Antradienį Birštono savivaldybė-
je esančiame Panartiškių kaime kilo gaisras ūkiniame pastate, jame
sudegė du lengvieji automobiliai, du traktoriai, išdegė apie du hekta-
rus miško paklotės ir žolės.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie de-
gantį mišką buvo pranešta maždaug 15 valandą. Į įvykio vietą atvy-
kus ugniagesiams, atvira liepsna degė keli pastatai ir didelis plotas
vietovės.

Gaisre visiškai sudegė iš kelių dalių sujungtas ūkinis pastatas ir
jame buvę du lengvieji automobiliai, traktorius ir traktorius-
žoliapjovė, automobilių priekabos ir įvairūs statybiniai įrankiai bei
namų apyvokos daiktai.

Ugniagesiams pavyko išsaugoti netoliese buvusį gyvenamąjį
namą ir lauko virtuvę.

Degančią miško paklotę užgesino miškų urėdijos darbuotojai.

Per karantiną daugiausia pažeidimų – dėl darbo saugos

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS). Karantino metu darbo vietose
dažnai nesilaikoma saugos reikalavimų, sako vyriausiasis valstybi-
nis darbo inspektorius. Anot Jono Griciaus, tokie pažeidimai pasta-
ruoju metu sudaro 70 proc. visų pažeidimų. Vis dėlto pastaruoju me-
tu padėtis gerėja.

„Visada fiksuodavome daugiau pažeidimų dėl darbo teisės, ne-
apmokėjimą už viršvalandinį laiką, darbo ir poilsio laiko režimų pa-
žeidimai, bet karantino laikotarpiu išryškėjo aktyvi tendencija, jog
daugiausiai pažeidimų nustatoma dėl darbų saugos reikalavimų ne-
silaikymo“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė J. Gricius.

„Esminis momentas artėjant COVID-19 infekcijai buvo profesi-
nės rizikos vertinimas, pasiruošti šitai infekcijai ir paruošti darbo vie-
tas, asmenines apsaugos priemones. Ne paslaptis, kad šito trūko,



bet pastaruoju metu galima patikinti, ką rodo ir inspektavimai, kad
situacija gerėja“, – pridūrė jis.

Pasak jo, iš viso per karantiną gauta 400 pranešimų, susijiusių
su darbų sauga ar darbo teise, iš jų išnagrinėta 350, surašyta apie
apie 50 administracinių teisės pažeidimų protokolų ir  skirta apie 6
tūkst. eurų baudų.

Pasak jo, per mėnesį patikrinta 100 nelegalaus darbo atvejų,
apie 120 -monių dirbo nelegaliai. Tuo metu darbo ginčų komisijose
skundų sumažėjo, per mėnesį darbuotojų naudai nurodyta išieškoti
900 tūkst. eurų.

Kolorade šratinį šautuvą namuose radęs septynmetis
nušovė trejų metų sesę

Vestminsteris, Koloradas, balandžio 22 d. (AP-BNS). Denverio
priemiestyje antradienį septynerių metų berniukas šeimos namuose
aptiko šratinį šautuvą ir iš jo netyčia nušovė savo jaunesnę sesutę.

Vieniša vaikų motina buvo sulaikyta.
Vestminsterio policija pranešė, kad berniukas, namuose

žaisdamas su savo trimete sese, surado užtaisytą šautuvą. Jų moti-
na, 24 metų Michaela Dawn Harman (Mikaela Don Harman), nelai-
mės metu buvo namuose.

Moteris sulaikyta dėl įtariamo smurto prieš vaiką, pasibaigusio
mirtimi. Ji turėtų būti apkaltinta nusikalstamu neatsargumu. Moteris
nuvežta į areštinę.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
Parduoda
Žemės sklypus
Itin vaizdingoje vietoje prie ežero parduodu
sklypą. Taip pat ieškau pirkti namo arba bu-
to mieste. Domina ir ž.ū. paskirties žemė ki-
toje vietoje. Tel. 8 676 44611.
Perka
Pirkčiau garažą sau Prienuose arba
Birštone. Tel. 8 621 94888.
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.
Sėklines ir maistines bulves. Įvairius
pašarinius grūdus. Šieną „kitkomis“. Tel. 8
650 10595.
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.

Šieną ritiniais. Tel. 8 606 91063.
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.
Traktorinę vienaašę priekabą. Tel. 8 646
44918.
Perka
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, su-
pjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m ilgio. Pri-
statymas nemokamas. Vežame miškovežiu
malkas, statybinę medieną pagal klientų pagei-
daujamą 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.
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.
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.
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 juostiniu gateriu kokybiškai pjau-
nu medieną. Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS  prie
pat namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8
682 08754, girmantas.s@gmail.com
Darbo skelbimai
Reikalinga
UAB „EKOFRISA“ reikalingi elektrokrautu-
vo vairuotojas ir fasuotojas. Atlyginimas
600 Eur. Tel. pasiteiravimui 8 604 98747.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
II Velykų savaitė (ABC/KV)
Trečiadienis
Pirmasis skaitinys (Apd 5, 17–26)

    Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir
visi jo šalininkai iš sadukiejų partijos. Deg-
dami neapykanta, jie suėmė apaštalus ir
įmetė į viešą kalėjimą.

    Viešpaties angelas naktį atidarė kalėji-
mo vartus, išvedė juos ir tarė: „Eikite ir ,
atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms
viską apie šį naująjį gyvenimą“. Jie paklau-
sė ir, auštant nuėję į šventyklą, ėmė mokyti.

    Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo
šalininkai sukvietė aukščiausiąją teismo ta-
rybą bei visą izraelitų vyresnybę. Jie nu-
siuntė į kalėjimą tarnus, kad atvestų
apaštalus. Nuėję tarnai neberado jų kalėji-
me. Tad sugrįžę jie pranešė: „Mes radome
kalėjimą saugiai užrakintą ir sargybinius
stovinčius prie vartų. Bet, atidarę duris, nie-
ko viduje neradome“.



    Išgirdę tokį pranešimą, šventyklos
viršininkas ir vyriausiasis kunigas sumišę
klausinėjo, ką tai galėtų reikšti. Tuo metu
kažkas atėjęs pranešė: „Tie vyrai, kuriuos
jūs buvote uždarę kalėjime, stovi sau
šventykloje ir moko žmones“. Tada
viršininkas su tarnais nuėjo ir atsivedė juos,
nepanaudodami jėgos. Jie mat bijojo, kad
žmonės jų neužmėtytų akmenimis.

Atliepiamoji psalmė (2–3. 4–5. 6–7. 8–9)

P. – Štai vargšas šaukės, ir Viešpats
išgirdo.

A r b a: Aleliuja.

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
Mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. –

P.
Su manimi visi šlovinkit Viešpatį,
Aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
Ir išvaduoja mane iš baisybių. – P.

Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
Nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo. – P.

Viešpaties angelas pylimu apjuosia

Dievobaimingus žmones,
Juos iš nelaimės vaduoja.
Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats

geras;
Laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. –

P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 3, 16)
P. Aleliuja. – Dievas taip pamilo pasaulį,

jog atidavė savo vienatinį Sūnų; kiekvienas,
kuris jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą. – P. Ale-
liuja.

Evangelija (Jn 3, 16–21)

    Jėzus kalbėjo Nikodemui:
   „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė

savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį
tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyveni-
mą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pa-
saulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pa-
saulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas
nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nu-
teistas už tai, kad netiki viengimio Dievo
Sūnaus.

    Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo
šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo
tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti.
Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir
neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišei-
tų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad
išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve“.
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