Laikraščio „Naujasis Gėlupis“
naujienlaiškis
SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 kovo 21 d.(šeštadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Mieli skaitytojai, pristatome Jums savo naujienlaiškį, kurį leisime visos
koronaviruso epidemijos metu. Jame, kiekvieną rytą, rasite svarbiausią ir naujausią informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje.
Atsižvelgiant į tai, jog epidemiologinė situacija Lietuvoje kinta nuolat ir
kontaktinio ryšio galimybės, panašu, jog sunkėja, šis naujienlaiškis taps
šiokia tokia parama mūsų skaitytojams, stengiantiems save izoliuoti ir
išvengti išorinio kontakto.
Mielieji, linkime nesirgti ir būti dvasiškai bei psichologiškai stipriems!
Redaktorius Mantvydas Prekevičius

Kovo 21 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje
(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija)

126

Pandemijos diena pagal PSO

11

Karantino diena Lietuvoje
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

6

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai)

23

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)
Užsikrėtę

277 275

Sergantys lengva forma

165 936

Sergantys sunkia forma

7 914

Pasveikę

91 994

Mirę

11 431

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)
Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione

93 349

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione

3405

Užsikrėtę Europoje

104 591

Mirę Europoje

4899

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione

918

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione

31

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione

20 759

Mirę Rytų Viduržemio regione

1312

Užsikrėtę Amerikos regione

13 271

Mirę Amerikos regione

178

Užsikrėtę Afrikos regione

473

Mirę Afrikos regione

8

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (PSO duomenys, Daily report)
Užsikrėtusių Kinijoje iš viso

81 300

Mirusių Kinijoje

3253

Užsikrėtusių Italijoje iš viso

41 035

Mirusių Italijoje

3407

Užsikrėtusių Irane iš viso

18 407

Mirusių Irane

1284

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso

17 147

Ispanijoje Irane

767

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso

10 877

Mirusių Prancūzijoje

372

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

69 (21)

Sergantys

67

Pasveikę

1 (0)

Mirę

1 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso

1154 (127)

Deklaravusieji, galimą kontantą su virusu

74 887

Naujienos COVID-19
V. Grubliauskas: dėl reagentų trūkumo Klaipėdoje laikinai
uždaromas patikros punktas
Vilnius, kovo 21 d. (BNS). Dėl reagentų trūkumo Klaipėdoje
šeštadienį mobilus patikros dėl koronaviruso punktas laikinai
uždaromas, teigia miesto meras Vytautas Grubliauskas.
„Jis (punktas –BNS) dirbs tiek, kiek bus regentų, o jų šiai dienai
yra tik 20“, – BNS šeštadienį sakė meras.
Pasak jo, turint šiuos ribotus išteklius, patikros punktas
šeštadienį mėginius priėmė maždaug iki vidurdienio 12 val.
Lenkai koronavirusą naikina kontrabandiniu spiritu
Varšuva, kovo 21 d. (AFP-BNS). Su koronaviruso pandemija
kovojanti Lenkija dezinfekcijai panaudos beveik pusę milijono litrų
konfiskuoto gryno etilo alkoholio.
Kaip ir kitos ES valstybės, Lenkija ėmėsi plataus masto priemonių, siekdama sustabdyti COVID-19 viruso plitimą. Be kita ko,
valdžia uždarė sienas užsieniečiams, o šalies gyventojai raginami

dirbti iš namų.
Lenkijos valstybės prokuratūra penktadienį pranešė, kad „valstybinėms institucijoms skubiai perduos baudžiamojo proceso metu
konfiskuotą etilo alkoholį“.
„Skaičiuojama, kad tai yra mažiausiai 430 tūkst. litrų“, – sakoma
pranešime.
Dėl kovos su koronavirusu taisyklių nepaisymo uždarytas
populiarus Sidnėjaus paplūdimys
Londonas, kovo 21 d. („Interfax“-BNS). Sidnėjaus populiarųjį
Bondai Byčo paplūdimį buvo nuspręsta uždaryti, daugybei poilsiautojų nesilaikant dėl koronaviruso protrūkio įvestų saugumo priemonių, šeštadienį pranešė Australijos televizija ABC.
Naujojo Pietų Velso valstijos policijos viršininkas Davidas Elliottas (Deividas Eliotas) įsakė uždaryti paplūdimį, internete
pasirodžius nuotraukų, kuriose matyti šimtai jame besideginančių
žmonių.
Penktadienį Lietuvos policija sulaukė trijų šimtų pranešimų
dėl karantino pažeidimo
Vilnius, kovo 21 d. (BNS). Penktadienį Lietuvos policija sulaukė
302 pranešimų dėl karantino ir saviizoliacijos pažeidimo.
Daugiausiai pranešimų policija sulaukia dėl žmonių
nesilaikančių saviizoliacijos taisyklių, taip pat pranešama ir apie
įmones, kurios pažeidžia karantino tvarką.
Iš viso per šią savaitę sulaukta beveik 1,5 tūkst. tokių
pranešimų. Sekmadienį jų buvo 50, pirmadienį – 135, antradienį –
255, trečiadienį – 350, o ketvirtadienį – 395.
Visiems iš užsienio grįžusiems žmonėms ir asmenims, kuriems
įtariamas koronavirusas, privaloma izoliuotis dviejų savaičių laikotarpiui.
Dėl izoliacijos ar karantino taisyklių pažeidimų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gali skirti pažeidėjams administracines
nuobaudas, taip pat, pasitelkus policiją, pradėti baudžiamąjį procesą.
Izoliaciją pažeidžiantiems asmenims gali būti taikoma ir priverstinė izoliacija arba hospitalizacija.

Olandijoje dėl koronaviruso kritus paklausai masiškai naikinamos gėlės
Naldveikas, Nyderlandai, kovo 21 d. (AFP-BNS). Nyderlanduose – tulpių sezonas, tačiau šiemet dėl koronaviruso pandemijos kritus paklausai augintojai priversti kasdien sunaikinti milijonus gėlių.
Pastarąją savaitę daugiausia pasaulyje gėlių parduodančioje
šalyje sunaikinimo laukė kalnai tulpių, rožių, chrizantemų ir kitų gėlių.
Pasak „Royal FloraHolland“, teks sunaikinti 70–80 proc. visos
Nyderlandų metinės gėlių produkcijos.
Viceministras: nuo koronoviruso mirusi moteris greičiausiai užsikrėtė ligoninėje
Vilnius, kovo 21 d. (BNS). Pirmoji koronaviruso COVID-19 auka
Lietuvoje yra garbaus amžiaus moteris, greičiausiai ji užsikrėtė ligoninėje, spaudos konferencijoje šeštadienį pranešė sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis.
„Tai koronoviruso paveiktas žmogus (...) Tai garbaus amžiaus
moteris, kuri gydėsi ligoninėje. (Kovo) 19 dieną ji buvo iš tos ligoninės išrašyta, bet kitą dieną vėl buvo grąžinta ir netekome“, – sakė
viceministras.
Viceministro teigimu, anksčiau nekilo įtarimų, kad moteris gali
būti užsikrėtusi koronavirusu.
Koronavirusas šį ketvirtadienį buvo patvirtintas vienai Ukmergės
ligoninės medikei, kuri buvo izoliuota ir gydoma Santaros klinikose.
Pasak A. Šešelgio, jau nustatyta, kad ši ligoninės medikė kontaktavo su 160 žmonių, iš kurių 127 yra gydytojai.
„Asmens sveikatos priežiūros specialistai bando išsiaiškinti, kurioje vietoje kas galėjo virusą paplatinti. Yra įtarimų, kad iš tos visos
aplinkos bus žmogus, kuris buvo atvykęs, kuris buvo atvykęs iš
užkrėstų teritorijų į Lietuvą ir tas nesilaikė saviizoliacijos ir karantino
režimo. Artimiausiu metu specialistai kristalizuos tą židinį“, – teigė
viceministras.
Dėl to Ukmergės ligoninėje uždaryti chirurgijos, reanimacijos,
traumatologijos ir priėmimo skyriai, pacientai yra perkelti į kitus skyrius, o dėl buvusio kontakto su medike izoliuota apie šimtas ligoni-

nės medicinos personalo.
Lietuvoje skleista melaginga žinia apie koronavirusą ir JAV
karius
Vilnius, kovo 21 d. (BNS). Įsilaužus į interneto portalus ir elektroniniu paštu Lietuvoje pastarosiomis dienomis buvo platinta melaginga žinia apie JAV karių dalyvavimą pratybose plintant koronavirusui.
Į du nedidelę auditoriją turinčius portalus buvo įsilaužta ketvirtadienio vakarą. Juose paskelbta melaginga žinia, esą krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis paprašė JAV vadovybės nenutraukti karinių pratybų.
Melaginguose straipsniuose visuomenė klaidinama teiginiais,
esą pratybų nauda būtu žymiai didesnė negu galima rizika susijusi
su koronaviruso plitimu, todėl esą nutarta nestabdyti JAV karių judėjimo Lietuvoje.
Pirmadienį parengtame dokumente nurodoma, kad ES specialioje duomenų bazėje nuo sausio 22 dienos užfiksuota beveik 80
dezinformacijos apie COVID-19 atvejų.
Patikros punkto Prienuose kol kas nebus, prieniečiai turės
vykti pasitikrinti į Kauną
Prienai, kovo 20 d. (NG). Lietuvos vyriausybė visoms savivaldybėms nurodė parinkti vietas galimiems mobiliems patikros punktams, visgi, jų dar reiks palaukti.
Kaip teigė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė, tokia vieta, esant ekstremaliam poreikiui, bus prie
Prienų sporto arenos. Tačiau, kol kas prieniečiai bei krašto svečiai
norintieji pasitikrinti dėl koronaviruso, turėtų registruotis telefonu
1808 ir, gavę patvirtinimą, vykti į Kauno patikros punktą. Neturinčius
savo transporto, į šį punktą veš savivaldybės transportas. Punktas
kol kas neveiks LR Vyriausybės nurodymu, dėl reagentų trūkumo.
Visuose Lietuvos didmiesčiuose numatyta įsteigti po kelis patikros punktus, tačiau jie steigiasi gana lėtai. Anot, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, nors dabartinės patikros galimybės leidžia
patikrinti iki 4 tūkstančių asmenų per parą, visgi, kol kas yra numatyta 1 tūkst. asmenų riba.

SAM: koronaviruso tyrimo reagentai Lietuvą pasieks kitą
savaitę
Vilnius, kovo 20 d. (BNS). Anksčiau užsakyti 30 tūkst. koronaviruso tyrimui reikalingų reagentų, kurių dalį tikėtasi gauti šią savaitę,
Lietuvą pasieks kitą savaitę, penktadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Pasak ministerijos, jei bus išvengta logistinių ir kitų trikdžių, jų
pristatymas numatytas kovo 23–27 dienomis.
Anksčiau skelbta, kad tik gavus šiuos reagentus likusiuose septyniuose miestuose bus paleisti mobilieji koronaviruso patikros
punktai. Šiuo metu punktai veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
SAM duomenimis, iš viso užsakyta beveik 200 tūkst. reagentų.
Taip pat užsakyti greitieji testai, dalies jų taip pat tikimasi sulaukti kitą savaitę, iki kovo 27 dienos. Likusiuosius planuojama gauti
per dvi savaites – iki balandžio 3-iosios.

Kitos naujienos
Lietuvos ledo ritulio čempionatas baigtas, čempionų nėra
Vilnius, kovo 20 d. (BNS). Asociacijos „Hockey Lietuva“ tarybos
susirinkime buvo priimtas sprendimas nutraukti šio sezono Lietuvos
ledo ritulio čempionatą bei nacionalinės ledo ritulio lygos (NVLRL)
kovas bei sezoną užbaigti be čempionų.
Taip pat buvo priimtas sprendimas, kad šiemet Lietuvos ledo ritulio pirmenybių čempionų nebus – „Kaunas Hockey“ paskelbta reguliaraus sezono nugalėtoja, tačiau čempionų titulo jie negaus. Tai
reiškia, kad reguliariajame sezone triumfavę kauniečiai liks be
čempionų taurės ir medalių.
Rusijos Dagestane mirtinai sumuštas rabinas
Machačkala, Rusija, kovo 20 d. („Interfax“-BNS). Rusijos
musulmoniškoje Dagestano respublikoje ligoninėje mirė senyvas
vietos rabinas, sumuštas per užpuolimą Buinaksko mieste, penktadienį pranešė policija.

Teisėsauga pridūrė sulaikiusi su šiuo incidentu siejamą 34 metų
įtariamasis buvo sulaikytas.
Vienas informuotas šaltinis sakė „Interfax“, kad užpuolimo Buinakske auka tapo šio miesto sinagogos rabinas ir vietos žydų bendruomenės lyderis.
„Jis vardu Izgijagu Pašajevas. Sulaikytasis – Artūras Abdulajevas. Pašajevas buvo priglaudęs pas save vieną moterį, kuri neturėjo kur gyventi. Ji buvo Abdulajevo sesuo, o šis už tai dvasininką
žiauriai sumušė“, – sakė agentūros pašnekovas.
Pentagonas pranešė apie sėkmingą hipergarsinės raketos
bandymą
Vašingtonas, kovo 20 d. (AFP-„Interfax“-BNS). JAV Gynybos
departamentas
penktadienį
pranešė
sėkmingai
išbandęs
hipergarsinę raketą be kovinio užtaiso, pajėgią įveikti potencialių
priešininkų modernias priešraketinės gynybos sistemas.
Pentagono pranešime sakoma, kad raketa į numatytą sąlyginį
taikinį skriejo penkiskart greičiau už garsą (5 machų greičiu).
Vasarį buvo pranešta, kad prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija siūlo 2021-aisiais finansiniais metais skirti 3,2 mlrd. dolerių hipergarsinių raketų kūrimo programai.
Irane persų Naujųjų metų išvakarėse į laisvę pabėgo 23 kaliniai
Teheranas, kovo 20 d. (AFP-BNS). Irane 23 nuteistieji pabėgo
iš vieno kalėjimo, kai sargybiniai vykdė pasiruošimus persų Naujųjų
metų amnestijai, penktadienį informavo valstybinė naujienų agentūra IRNA.
Pasak jos, kaliniai paspruko naktį iš pataisos įstaigos, įsikūrusios vakariniame Choramabado mieste, Lorestano provincijos sostinėje, likus vos kelioms valandoms iki Novrūzo sutiktuvių.
Trečiadienio vakare Irano teisminė valdžia paskelbė, kad „apie
10 tūkst. kalinių“ sulauks Naujųjų metų amnestijos ir bus paleisti.
Suomija – ir vėl laimingiausia šalis pasaulyje
Helsinkis, kovo 20 d. (AFP-BNS). Koronaviruso pandemijos

apimtame pasaulyje geros nuotaikos šiuo metu gal ir trūksta, bet
Jungtinių Tautų ekspertai penktadienį – jau trečius metus iš eilės –
paskelbė Suomiją laimingiausia pasaulio šalimi.
„Pasaulio laimės indeksas“ (World Happiness Report), nuo
2012 metų skelbiamas Jungtinių Tautų darniosios plėtros sprendinių
tinklo (U.N. Sustainable Development Solutions Network), vertina
156 šalis pagal tai, kiek laimingi jaučiasi jų gyventojai.
Tyrėjai prašė žmonių šiose šalyse įvertinti savo laimės laipsnį,
be to, atsižvelgė tokius rodiklius kaip BVP, socialinė parama, asmens laisvės ir korupcijos lygis.
Lietuvos notarai vėl pradeda darbą
Vilnius, kovo 20 d. (BNS). Lietuvos notarai penktadienį atnaujino darbą. Jų darbas laikinai buvo sustabdytas nuo pirmadienio,
šalyje dėl koronaviruso plitimo paskelbus karantiną.
Notarų rūmų prezidento Mariaus Stračkaičio teigimu, darbą pradeda tie notarai, kurie turi apsaugos priemonių.
Notarų biuruose priimami tik iš anksto nuotoliniu būdu – telefonu ar elektroniniu paštu užsiregistravę asmenys. Notaras gali atsisakyti registruoti asmenį, neįleisti į patalpas asmens ir nesuteikti paslaugų, jeigu kyla abejonių dėl jo sveikatos būklės, jeigu nesilaikoma būtinų prevencijos priemonių.
„SpaceX“ gegužę planuoja pirmą žmonių skrydį į kosminę
stotį
Vašingtonas, kovo 19 d. (AFP-BNS). Elono Musko (Ilono Masko) kompanija „SpaceX“ gegužę pirmą kartą nusiųs astronautų į
Tarptautinę kosminę stotį (TKS), paskelbė NASA.
Tai bus pirmas nuo 2011 metų įgulos išskridimas į TKS iš JAV.
Po 30 metų vykdytos JAV erdvėlaivių programos „Space Shuttle“ paskutinės misijos 2011 metais, į TKS ir iš jos iki šiol skraidino
tik rusai.
„SpaceX“ nuo 2012 metų atliko 15 skrydžių, bet jų metu į TKS
buvo gabenami tik kroviniai.

Skelbimai

Nekilnojamasis turtas

319) 51151.

PERKAME, TARPININKAUJAME, PARDUODAME BUTUS, NAMUS, SODYBAS,
ŽEMĘ, MIŠKĄ. Patikimi, sertifikuoti NT brokeriai – garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo turto pardavimą visoje LIETUVOJE. NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS konsultacijos – telefonu. Dokumentų
paruošimas notarui. Pasirinkite profesionalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪRA „21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.

Išsinuomoja

Parduoda
Sodybas, sodus
Sodybą (namas su įrengta mansarda (142
kv. m, visi patogumai, su visais baldais, buitine technika), yra lauko virtuvė, garažas (3
automobiliams), 2 pavėsinės, pirtis su 2
miegamaisiais, ūk. pastatai, šiltnamis, 2 kūdros, 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.
18,10 a namų valdos žemės sklypą (7 200
Eur) J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8
614 34541.
3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Šilavoto sen., Prienų r. Tel. 8 608 80979.
Perka
Skubiai perku 1, 2, 3 ar 4 kambarių butus,
gali būti su skolomis. Atsiskaitau iš karto.
Tel. 8 642 33366.

Šeima (2 suaugę ir 2 vaikai) ieško
išsinuomoti 3 k. bt. ilgalaikei nuomai Prienuose arba Birštone. Tel. 8 647 45934.
Ieškome 100–300 kv. m patalpų, nuomai
arba pirkimui. Tel. 8 600 85875.
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės
Šilavoto, Leskavos, Klebiškio, Jiestrakio
apylinkėse. Gali būti pieva, arimas, pūdymas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 683 47763.
Automobiliai, dalys
Parduoda
„Audi A6“ (1999 m., 2,4 l, TDI, šonas
daužtas, važiuojanti). Tel. 8 675 13931.
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.
(juodas fonas, baltos raidės) Buvo Nr. 2116
Žemės ūkis
Parduoda
Kiaulienos
skerdieną
puselėmis.
Lietuviškos kaina – 2,99 Eur/kg, lenkiškos –
2,70 Eur/kg. Parduodame sprandinę,
nugarinę, šoninę, kumpį. Tel. 8 607 12690.

Perku 2 arba 3 kambarių butą Prienuose
(gali būti namo dalis). Tel. 8 675 29575.

2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir auginimui. Naminius lašinius. Reikalinga moteris
kiaulės mėsai sutvarkyti. Tel.: (8 319)
41484 (vakare nuo 19 val.), 8 671 42853.

Sklypą namų valdai Prienuose. Tel. 8 656
42963.

6 m. veršingą karvę (veršiuosis gegužės
pradžioje). Tel. 8 679 20677.

Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 41155.

Miežius, tinka sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.

Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Išnuomoja
1 k. bt. (35 kv. m, saulėtą, su baldais ir buitine technika) Prienų miesto centre. Tel. (8

Išvalytus miežius ir kviečius. Tinka sėjimui.
Tel. 8 655 22912.
Vasarinius česnakus sėklai. Tel. 8 652
29080.
Raudonųjų dobilų ir motiejukų sėklas, pupų
sėklą. Taip pat prie traktoriaus pakabinamą
dėžę. Tel. 8 678 04167.

Šiaudus. Tel. 8 605 85798.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą. Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Amonio salietrą didmaišiais po 500 kg. Tel.
8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai, priedai. Laistymo
sistemos. Polikarbonatas, stogeliai. Montavimo paslaugos. Gamintojo kainomis. Tel.:
8 659 08776, 8 604 98184.
Kombainą „John Deere 965“ (92 kW), grūdų malūną „DKU“, grūdų valytuvą „Petkus“.
Tel. (8 319) 46236.
Traktorių „T-25“. Šieno vartytuvą „Volungė“,
akėčias (3 vnt.), drobyną (6 m), „kreizą“,
šieną ir šiaudus „kitkomis“ ir ritiniais. Tel. 8
620 51858.
Perka
Kiaules. Tel. 8 611 35210.
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 elektroninėmis 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. KREKENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius ir liesus galvijus (AB „Krekenavos agrofirma“ kainomis). Sveriame elektroninėmis svarstyklėmis. Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 616 43646.
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.

Brangiai visoje Lietuvoje superkame: karves, bulius, telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 28106.
Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo malkas,
supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m ilgio. Pristatymas nemokamas. Vežame
miškovežiu malkas, statybinę medieną pagal
klientų
pageidaujamą
ilgį
ir
išmatavimus. Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 8 639
48191.
MALKOS. Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis arba rąsteliais. 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 (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8 682 31133.
UAB „Almo medis“ parduoda įvairias kapotas malkas, pušines atraižas, sandėliukus,
malkines, šulinių apdailas, voljerus šunims,
pavėsines, rūkyklas mėsai, vištides ir lauko
tualetus. Pristatome į vietą. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 648 61061.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8
671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skaldytas). Turime ir sausų malkų. Atvežame
įvairiais kiekiais. Tel.: 8 604 81933, 8 604
01171.
GERIAUSIA KAINA parduoda lapuočių
malkas. Atveža. Tel. 8 603 77391.
Malkas, supjautas kaladėmis. Tel. 8 675
17683.
Minkštą natūralios odos kampą su miego
funkcija. Tel. 8 698 55709.
Nauja kiliminė danga: ruda trumpo plauko
(18 kv. m, 90 Eur), šviesiai ruda ilgesnio
plauko (13 kv. m, 60 Eur) ir naudota įmontuojama elektrinė orkaitė „Homark“ (50
Eur). Tel. 8 615 91464.

Paslaugos
Šuniukų kirpimas. Mažų ir didelių veislių
šunų kosmetinis ir pilnas kirpimas, higiena
(maudymas, džiovinimas, ausyčių valymas,
nagų kirpimas), sąvėlų iššukavimas, trimingavimas. Tel. 8 641 94078.
Mobilaus kubilo (jacuzzi) nuoma. Tel. 8 657
57395, www.7verslai.lt
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refinansavimas (didesnėm raidėm). Suteikiame paskolas ir refinansuojame turimas bei
kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora, Bitė ir
kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000 eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupimo 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 restauravimas ir kiti akmens gaminiai. Nemokama
konsultacija. Tel. 8 686 96155.
SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI· statinių kadastriniai matavimai–inventorizacija,
· geodeziniai ir topografiniai matavimai, ·
pastato ašių žymėjimas, · žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektai. UAB
„GEONETAS“. Adresas: Vytauto g. 11 A
(priešais Autobusų stotį, laiptais į rūsį),
Prienai. Tel.: 8 683 98043, 8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas, montavimas,
kaminų valymas. Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Profesionali stogdengių brigada atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas. Tel. 8 677 68382.
Statau krosnis ir židinius, mūriju ir valau kaminus. Įdėklų gamyba, skardos darbai. Tel.
8 619 78719.
Liejame pamatus, betonuojame. Montuojame gipso kartoną, glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos,
elektros instaliacijos ir griovimo darbus.
Klojame trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą,
dengiame stogus, lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų fasadus.
Statome karkasinius namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8
620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome,
glaistome, klojame laminatą, atliekame kitus darbus. Tel. 8 606 46488.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio,
kanalizacijos.
Komplektuojame
medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas,
metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvarkymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia įranga
atkemšu kanalizacijas. Katilų prijungimas ir
kiti santechnikos darbai. Atvykstu ir savaitgaliais bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
Gaminame duris namams ir ūkiniams pastatams. 37 m. gamybos patirtis. Žiemą ir
pavasarį durys pigesnės. Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS, atvykstu į namus, suteikiu garantiją. Tel. 8 615 73404.
Remontuojame skalbykles, džiovykles, el.
virykles ir kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į namus, dirbame ir
savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Remontuoja šaldytuvus ir šaldiklius. Vytauto 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 pjaunu 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

r. Tel. (8 37) 536110.

Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas. Tel.: 8 683 99 233, greblysirbebras@gmail.com

Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai ir
vairuotojas (darbas vietoje). Tel. 8 698
46063.

Darbo skelbimai

Ieško darbo

Reikalinga

Vairuojanti moteris gali prižiūrėti garbaus
amžiaus ligonį (-ę), kartu tvarkyti ir prižiūrėti
namus, pakurti krosnį. Tel. 8 673 07132.

Baldų įmonei – stalius. Atlyginimas nuo 600
iki 1000 Eur. Gaminame nestandartinius
medinius baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Atlyginimas nuo 1100
Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Darbo
vieta: UAB „Glori“ ir Ko, Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingi darbuotojai. Atlyginimas nuo 800 Eur/mėn.
neatskaičius mokesčių. Darbo vieta:
UAB „Glori“ ir Ko, Ilgakiemio k., Kauno

Nori susipažinti
64 m. vyras, be žalingų įpročių, padėtų gyvenimui moteriai iki 70 metų. Tel. 8 601
06057.
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.

