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

Kovo 22 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 127

Pandemijos diena pagal PSO 12

Karantino diena Lietuvoje 7
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 24

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 308 564

Sergantys lengva forma 189 723

Sergantys sunkia forma 9 943

Pasveikę 95 829

Mirę 13 069



Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 94 037

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3426

Užsikrėtę Europoje 128 541

Mirę Europoje 6000

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 979

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 38

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 22 355

Mirę Rytų Viduržemio regione 1466

Užsikrėtę Amerikos regione 18 871

Mirę Amerikos regione 235

Užsikrėtę Afrikos regione 572

Mirę Afrikos regione 12

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 054

Mirusių Kinijoje 3 261

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 53 578

Mirusių Italijoje 4 825

Užsikrėtusių Irane iš viso 20 610

Mirusių Irane 1 556

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 25 496

Mirusių Ispanijoje 1 381

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 14 459

Mirusių Prancūzijoje 562

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



Užsikrėtę 105 (36)

Sergantys 103

Pasveikę 1 (0)

Mirę 1 (0)

Ištirtų dėl koronaviruso 1466 (233)

Deklaravusieji, galimą kontantą su virusu 74 887

Naujienos COVID-19

Į Vilnių iš Londono grįžo 218 lietuvių

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Sekmadienio naktį iš Londono į Lietu-
vą specialiuoju reisu buvo parskraidinta 218 lietuvių.

Papildomi reisai iš Londono į Vilnių planuojami ir kovo 23, 25
bei 27 dienomis, nurodoma kelionių organizatoriaus „Kidy tour“ ofi-
cialioje internetinėje svetainėje.

Reagentų tirpalus koronavirusui diagnozuoti galima paga-
minti ir Lietuvoje – biotechnologas

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Koronavirusui diagnozuoti reikalingus
reagentų tirpalus galima pagaminti ir Lietuvoje, tačiau jų testavimas
užtruktų iki trijų mėnesių, teigia diagnostinio startuolio „Diagnolita“
įkūrėjas, biotechnologas Eugenijus Arvydas Janulaitis.

„Lietuvoje diagnostikos srityje dirbančių mokslininkų kvalifikaci-
jos visiškai užtenka“, – pridūrė jis.

Pasak A. Janulaičio, jei valstybė nuspręstų, kad tokia mokslinin-
kų pagalba reikalinga, finansavimo klausimas galėtų kilti tik tuomet,
kai reagentų tirpalus reikėtų pradėti gaminti masiškai.

„Sveikatos apsaugos ministerija į mus nesikreipė. Aš pats
bandžiau su jais susisiekti, bet nepavyko“, – kalbėjo biotechnolo-
gas.

Sveikatos apsaugos ministerija penktadienį pranešė, kad Lietu-
vą kitą savaitę turėtų pasiekti daugiau nei 30 tūkst. reagentų. Iš viso



šiuo metu užsakyta beveik 200 tūkst. reagentų.
Pasak A. Janulaičio, svarbu pabrėžti, kad ministerijos minimas

užsakymų skaičius rodo ne reagentų kiekį, o juos naudojant galimų
atlikti tyrimų skaičių.

Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis šeštadienį
teigė, jog Lietuvoje reagentų yra likę 1,3 tūkst. koronaviruso tyri-
mams atlikti.

SAM šeštadienį pranešė, kad dvi koronavirusui tirti skirtų rea-
gentų siuntos jau yra pakeliui į Lietuvą ir „per dieną, dvi“ pasieks
Lietuvą. Iš viso užsakyta maždaug 50 tūkst. reagentų iš trijų tiekėjų
Kinijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Pietų Korėjoje.

Dėl reagentų trūkumo mobilūs koronaviruso patikros punktai
Klaipėdoje ir Kaune sekmadienį priims tik po 20 žmonių. Tiek pat jie
priėmė ir šeštadienį. Vilniaus punktai dirba visą dieną.

SAM šeštadienio 12 val. duomenimis, iš viso Lietuvoje ištirta
1466 ėminių dėl įtariamo koronaviruso. Naujausiais duomenimis,
penktadienį iš viso ištirti 233 žmonės.

Tuo metu Latvijoje vien per penktadienį ištirtas 1241 žmogus,
Estijoje per dieną atlikti 308 tyrimai. Latvijoje iš viso ištirti 4446
žmonės, Estijoje atlikta 2812 tyrimų.

Pasienyje su Lenkija eilių nėra, jos yra ties siena su Balta-
rusija ir Rusija

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Lietuvos pasienyje su Lenkija sekma-
dienio rytą eilių nėra, jos driekiasi ties siena su Baltarusija ir Rusija
– ten laukia apie 500 automobilių, BNS sekmadienio rytą informavo
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Rokas Pu-
kinskas.

Pasak jo, Medininkuose iš Lietuvos išvykti laukia apie 320, o
Šalčininkuose – 90 mašinos. Pasienyje su Rusija, Kybartų punkte
laukia išvykti 90 automobilių.

Per pastarąją parą 13 asmenų neišleisti išvykti iš Lietuvos, neįs-
ileista 9 žmonių.

Nuo paskelbimo pradžios, kovo 16-osios vidurnakčio  į Lietuvą
iš viso neįleistas 500 asmuo, o neišleisti 298 žmonės.

G. Surplys: pražioplinom, meldžiamės, kad reagentai ir res-
piratoriai pasiektų Lietuvą



Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Valstybės ekstremalių situacijų centro
atstovas Giedrius Surplys teigia, kad dedama daug pastangų, sie-
kiant gauti reagentų koronaviruso tyrimams ir apsaugos priemonių –
respiratorių, kaukių bei kitų.

„Premjeras, ir jo patarėjai, ir ministrai, ir jų patarėjai, ambasado-
riai ir pažįstami bei nepažįstami verslininkai sukam reikalus. Sociali-
niuose tinkluose, el.paštu, telefonu.Dabar meldžiamės, kad beveik
2 mln. respiratorių, beveik 6 mln. kaukių ir tūkstančiai reagentų pa-
siektų Lietuvą artimiausiu metu. Pastaruosius rankiojam po šimtą,
po penkis šimtus, po tūkstantį iš visų pasviečių. Kad galėtume tirti,
tirti, tirti“, – feisbuk paskyroje šeštadienio vakarą paskelbė Centro
Visuomenės informavimo grupei vadovaujantis premjero patarėjas
G. Surplys.

Anot jo, pasaulyje šiuo metu vyksta „karas“ dėl minėtų priemo-
nių, ypač dėl reagentų.

„Ar kažkur pražioplinom? Taip, pripažįstame. Ar galėjome turėti
daugiau? Taip, jei būtų nusišypsojusi sėkmė. Bet pasaulyje dabar
vyksta karas dėl COVID-19 priemonių“, – teigė G. Surplys.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga anksčiau sakė,
kad Lietuva yra pasiruošusi ir sukaupusi didžiulį priemonių rezervą,
turi pakankamą kiekį reagentų tyrimams.

Šią savaitę ministras sakė, kad priemonių atsargos tirpsta, o si-
tuaciją sunkina sutrikęs užsakytų siuntų tiekimas.

Koronavirusas toliau tuština kalendorių: neįvyks pasaulio
ledo ritulio čempionatas

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). 2020-ųjų pasaulio ledo ritulio
čempionatas atšauktas dėl koronaviruso grėsmės, praneša IIHF.

Pasaulio čempionatas turėjo vykti Šveicarijoje – Ciuriche ir Lo-
zanoje gegužės 8-24 dienomis.

Pabrėžiama, kad nėra jokios galimybės perkelti čempionatą į ki-
tą šalį, svarstoma pirmenybes surengti kitais metais.

A. Veryga žada gavus reagentus plėsti koronaviruso tyri-
mus iki 10 tūkst. per dieną

Vilnius, kovo 21 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministras Aureli-



jus Veryga žada, jog gavus reagentų, tyrimai dėl koronaviruso bus
plečiami iki 10 tūkst. per dieną.

„Jeigu viskas pavyks su reagentais (...) tuos pajėgumus turėsi-
me labai didelius. Kalbėsime apie net ir virš 10 tūkst. bus galima at-
likti (tyrimų – BNS), o gal net ir daugiau per parą“, – šeštadienį LRT
laidai „Dienos tema“ teigė ministras.

Pasak jo, dabar laboratorijose galima atlikti iki 1,5 tūkst. tyrimų
per parą.

Beveik milijardas pasaulio gyventojų lieka namuose dėl ko-
ronaviruso

Niujorkas, kovo 21 d. (AFP-BNS). Beveik milijardas žmonių vi-
same pasaulyje lieka namuose, koronaviruso aukų skaičiui
šeštadienį viršijus 12 000, o kelios JAV valstijos skelbia karantiną,
jau galiojantį didelėje Europos dalyje.

Karantinas jau paveikė daugiau kaip trečdalį amerikiečių, įskai-
tant trijų didžiųjų JAV miestų Niujorko, Los Andželo ir Čikagos gy-
ventojus. Manoma, kad apribojimus sugriežtins ir daugiau valstijų.

Naujasis Džersis tapo naujausia JAV valstija, apribojusia judėji-
mą, greitai plintančiai pandemijai keičiant žmonių gyvenimus visoje
planetoje: dėl jos užsidaro verslai, neveikia mokyklos, o milijonai
žmonių priversti dirbti iš namų.

Šiuo metu beveik milijardas žmonių yra priversti likti savo na-
muose 35 pasaulio šalyse, įskaitant 600 mln. žmonių, kuriems galio-
ja privalomi vyriausybės įsakymai dėl karantino, skelbia naujienų
agentūra AFP.

Prancūzijos policijos pareigūnai pranešė, kad, siekiant sustiprin-
ti vyriausybės bandymus laikyti žmones savo namuose, buvo pasi-
telkti sraigtasparniai ir dronai.

Be kita ko, auga spaudimas olimpinių žaidynių organizatoriams
atidėti 2020 metų Tokijo žaidynes, o JAV Kongresas paskelbė apie
skubų ekonominį paketą, kurio vertė gali siekti 1 trilijoną dolerių.

Koronavirusu užsikrėtė Santaros klinikų nėščia rezidentė

Vilnius, kovo 21 d. (BNS).  Koronavirusas patvirtintas antram
Santaros klinikų medikui, skelbia portalas LRT.lt.

Santaros klinikų generalinis direktorius Feliksas Jankevičius



portalui patvirtino, kad koronavirusas nustatytas rezidentei, dirbusiai
Santaros klinikų Šeimos medicinos centre.

Gydytoja rezidentė yra nėščia. Šis atvejis užfiksuotas po to, kai
šeštadienio rytą buvo patikrinti visi minėtame padalinyje dirbę medi-
kai.

Koronavirusas anksčiau patvirtintas šiame centre dirbusiam gy-
dytojui.

Bolivijoje dėl koronaviruso nuo sekmadienio įvedamas
visiškas karantinas

La Pasas, kovo 21 d. (AFP-BNS). Bolivijos vyriausybė
šeštadienį paskelbė, kad nuo sekmadienio įvedamas visiškas ka-
rantinas, siekiant sustabdyti naujojo koronaviruso plitimą.

Iš namų bus leidžiama išeiti tik vienam šeimos nariui apsipirkti
maisto parduotuvėse, kurios bus atidarytos iki vidurdienio.

Šalies gatvėmis bus uždraustas eismas, išimtis bus daroma tik
atsargas gabenantiems automobiliams.

Bolivijoje iki šiol užfiksuota 19 koronaviruso sukeliamos ligos
COVID-19 atvejų – daug mažiau nei kaimyninėse šalyse,
pavyzdžiui, Brazilijoje, kur yra per 900 sergančiųjų, ar Čilėje, kur su-
sirgo per 500 žmonių.

Keliomis dienomis anksčiau Bolivija jau įvedė dalinį karantiną,
sumažindama darbo dienos trukmę ir apribodama keliones tamsiuo-
ju paros metu.

Vokietija planuoja pakelti valstybės skolinimosi ribą iki 156
mlrd. eurų

Berlynas, kovo 21 d. (AFP-BNS). Vokietijos kanclerės Angelos
Merkel vyriausybė planuoja nustatyti aukštesnę, 156 mlrd. eurų
valstybės skolinimosi ribą, siekdama padėti šaliai įveikti koronaviru-
so pandemiją, sakoma įstatymo projekte, su kurio šeštadienį
susipažino naujienų agentūra AFP.

„Siekiant kompensuoti prognozuojama mokesčių įplaukų prara-
dimą ir finansuoti kovos su koronavirusu priemones, Federalinei fi-
nansų ministerijai suteikiami įgaliojimai skolintis“ 2020 metais iki
156 mlrd. eurų sumą, sakoma projekte, kurį dar turėtų patvirtinti par-
lamentas.



Ši suma viršytų šiuo metu įstatymo leidžiamą skolinimosi ribą
100 mlrd. eurų.

Kauno GMP vadovas: dėl koronaviruso greitoji pagalba
vyks tik į būtinuosius iškvietimus

Vilnius, kovo 21 d. (BNS). Siekiant užkirsti kelią koronaviruso
plitimui greitoji medicininė pagalba vyks tik į būtinosios pagalbos kri-
terijus atitinkančius iškvietimus, teigia Kauno miesto greitosios me-
dicinos pagalbos (Kauno GMP) stotis.

Gyventojai raginami skambinti telefonais 033 arba 112, jei jau-
čiamas vieną iš šių simptomų:

1. Užsitęsęs spaudimo jausmas arba skausmas krūtinėje, nere-
tai plintantis į kairę ranką, nugarą ir/ar apatinį žandikaulį.

2. Staigus veido, rankos ir/ar kojos nutirpimas arba nusilpimas
(ypač vienoje kūno pusėje)

3. Staiga atsiradęs labai stiprus bet kurios kūno dalies skaus-
mas

4. Nekontroliuojamas kraujavimas
5. Ūmus dusulys arba apsunkintas kvėpavimas
6. Ketinimas žudytis
7. Sąmonės sutrikimas/staiga pasikeitęs elgesys
8. Užsitęsęs vėmimas arba viduriavimas
9. Atsitiktinis arba tyčinis apsinuodijimas vaistais ar kitomis

medžiagomis
10. Staiga atsiradęs širdies ritmo sutrikimas
11. Staiga atsiradę regėjimo sutrikimai
12. Sunki trauma (traumai priskiriami cheminiai ar terminiai nu-

degimai ar nušalimai)
„Jei šių simptomų nėra, siekiant užkirsti kelią tolesniam korona-

viruso plitimui, norime informuoti, jog saugant mūsų ir jūsų sveikatą
į kvietimus, akivaizdžiai neatitinkančius būtinosios medicinos pagal-
bos kriterijų, nevyksime“, – pranešime sakė N. Mikelionis.

Įtariančius užsikrėtimą koronavirusu, E. Mikelionis prašo skam-
binti karštąja linija 1808. Į ją reikėtų kreiptis, jei 14 dienų laikotarpyje
žmogus keliavo užsienyje ir/arba turėjo kontaktą su galimu ar patvir-
tintu koronaviruso atveju bei jo temperatūra siekia 37,3 laipsnio, as-
muo kosėja, sloguoja, jam laužo kaulus ar skauda gerklę.



Premjeras S. Skvernelis tirtas dėl koronaviruso, atsakymas
neigiamas

Vilnius, kovo 21 d. (BNS). Premjerui Sauliui Skverneliui atliktas
testas dėl koronaviruso. Jis yra neigiamas, BNS šeštadienį patvirti-
no premjero atstovas.

Pasak jo, Vyriausybės vadovui tyrimas dėl COVID-19 infekcijos
buvo atliktas todėl, kad S. Skvernelis lankėsi tose vietose, kurios
šiuo metu pripažintos padidintos rizikos.

EK pritarė 300 mlrd. eurų Prancūzijos pagalbos dėl korona-
viruso pandemijos planui

Briuselis, kovo 21 d. (AFP-BNS). Europos Komisija šeštadienį
pritarė Prancūzijos pasiūlytam planui užtikrinti iki 300 mlrd. eurų
valstybės pagalbą, siekiant sumažinti koronaviruso pandemijos
ekonominę naštą šiai Europos Sąjungos narei.

Londono benamiai bus izoliuojami viešbučiuose

Londonas, kovo 21 d. (AFP-BNS). Londone šimtai benamių bus
apgyvendinti viešbučiuose, kur jie galės izoliuotis ir užsitikrins
„gyvybiškai svarbią apsaugą“ nuo koronaviruso, šeštadienį paskel-
bė miesto meras Sadiqas Khanas (Sadikas Chanas).

Mero biuro pranešime sakoma, kad ateinančioms 12 savaičių
šiuo tikslu buvo rezervuota 300 kambarių dviejuose viešbučiuose.

Prie Maskvos paskubomis statoma „Kinijos įkvėpta“ ligoni-
nė užsikrėtusiems COVID-19

Golochvastovas, Rusija, kovo 21 d. (AFP-„Interfax“-BNS). Rusi-
jos sostinės valdžia ėmėsi statyti medicinos įstaigą, kurioje bus gy-
domi naujuoju koronavirusu užsikrėtę pacientai. Įkvėpimo šiam pro-
jektui suteikė ligoninė, pastatyta Kinijoje per rekordiškai trumpą lai-
ką, kai šalį apėmė infekcijos COVID-19 protrūkis.

Golochvastovo gyvenvietėje, esančioje maždaug už 70 km į
pietvakarius nuo Maskvos, statomai įstaigai pavyzdžiu tapo „partne-
rių Kinijoje patirtis“, praeitą savaitę sakė sostinės pareigūnai.

Vasarį Kinija centriniame Uhano mieste, tapusiame koronaviru-



so epidemijos pirminiu židiniu, pastatė 1 000 lovų ligoninę iš gatavų
blokų vos per 10 dienų.

Statybose Golochvastove apskrita parą darbuojasi apie 5 000
statybininkų ir 1,2 tūkst. technikos vienetų. Darbų piko metu darbuo-
tojų skaičius gali išaugti iki 6 000; tarp jų nemažą dalį sudaro atvy-
kėliai iš Centrinės Azijos.

Šeštadienį Lietuvos policija sulaukė beveik trijų šimtų
pranešimų dėl karantino pažeidimo

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Lietuvos policija šeštadienį gavo 291
pranešimą dėl karantino ir saviizoliacijos pažeidimų.

„Iš esmės tai dvi kategorijos – arba karantino sąlygų pažeidi-
mas, arba saviizoliacijos nesilaikymas: tiesiog arba pamato kažkur
žmones grupėmis vaikščiojančius, arba praneša, kad žino, jog
žmogus grįžo iš užsienio, bet nesilaiko saviizoliacijos“, – sakė Lietu-
vos policijos atstovas Ramūnas Matonis.

Iš viso per šią savaitę sulaukta beveik 1,8 tūkst. pranešimų dėl
karantino ir saviizoliacijos pažeidimų. Sekmadienį jų buvo 50, pir-
madienį – 135, antradienį – 255, trečiadienį – 350, ketvirtadienį –
395, o penktadienį – 302.

Kitos naujienos

Lietuvoje daugėja susirgimų gripu, per savaitę 2 tūkst. su-
sirgusių – medikė

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Praėjusią savaitę gripu Lietuvoje su-
sirgo beveik 2 tūkst. gyventojų.

„Diagnozė buvo patvirtinta ne tik laboratoriškai, bet, aišku, ir
kliniškai didžioji dalis. Gripo atvejų padaugėjo lyginant su ankstesne
savaite“, – sekmadienį LRT radijui sakė Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų skyriaus Daiva Razmu-
vienė.

Anksčiau BNS skelbė, kad antrą kovo savaitę gripu susirgo
1895 Lietuvos gyventojai, pirmą fiksuotas 1531 susirgimas.

Pasak D. Razmuvienės, nuo gripo šiemet Lietuvoje mirė



aštuoni asmenys. Visi jie yra vyresnio amžiaus.

Per vakar dieną rasti 4 mirę vyrai

Kaunas, Alytus kovo 22 d. (BNS, NG, PD).
Kaip praneša policija, šeštadienį apie 13.44 val. Laimės gatvėje

buvo užgesintas gaisras  statybiniame vagonėlyje. Gaisravietėje
rasti apdegę dviejų apie 50 ir 70 metų amžiaus nenustatytos tapaty-
bės mirusių vyriškių kūnai.

Alytaus rajone rasti dviejų asmenų lavonai. Pasak policijos
pranešimo, šeštadienio rytą, apie 07.30 val. savo namuose smaug-
virvėje  rastas vyro, gimusio 1962 metais, kūnas. Apie 08.45 val. sa-
vo namuose Alytuje rastas kito vyriškio, gimusio 1960 metais, lavo-
nas be išorinių smurto žymių.

Kroatiją supurtė stiprus žemės drebėjimas, pranešama apie
žalą

Zagrebas, Kroatija, kovo 22 d. (AP-BNS). Kroatiją ir jos sostinę
šeštadienį supurtė stiprus žemės drebėjimas, padaręs nemažai
žalos ir sukėlęs visuotinę paniką.

Apie sužeistuosius ar žuvusiuosius kol kas nepranešama.
Europos Viduržemio jūros seismologijos centras (EMSC) nuro-

dė, jog sekmadienį 6 val. 23 min. vietos laiku (7 val. 23 min. Lietu-
vos laiku) 5,3 balo stiprumo žemės drebėjimas supurtė didelę terito-
riją į šiaurę nuo Zagrebo.

Drebėjimo centras buvo 10 kilometrų gylyje, o epicentras – už 7
kilometrų į šiaurę nuo Zagrebo.

Degė picerijos patalpos „IKI“ parduotuvėje Vilniuje

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Sekmadienio rytą degė „IKI“ parduo-
tuvėje Vilniuje įsikūrusi picerija.

Sekmadienį 06.34 val.  gautas  pranešimas apie tai, kad degė
“IKI” parduotuvėje Jonažolių gatvėje įsikūrusi picerija. Gaisrą gesino
keturios autocisternos.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
PERKAME, TARPININKAUJAME, PA-
RDUODAME BUTUS, NAMUS, SODYBAS,
ŽEMĘ, MIŠKĄ. Patikimi, sertifikuoti NT bro-
keriai – garantuojame sklandų Jūsų nekil-
nojamojo turto pardavimą visoje LIETUVO-
JE. NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKA-
MOS konsultacijos – telefonu. Dokumentų
paruošimas notarui. Pasirinkite profesiona-
lumą! NEKILNOJAMOJO TURTO AGEN-
TŪRA „21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
Parduoda
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.
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.
Perku 2 arba 3 kambarių butą Prienuose
(gali būti namo dalis). Tel. 8 675 29575.
Sklypą namų valdai Prienuose. Tel. 8 656
42963.
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.

Išnuomoja
1 k. bt. (35 kv. m, saulėtą, su baldais ir bui-
tine technika) Prienų miesto centre. Tel. (8
319) 51151.
Išsinuomoja
Šeima (2 suaugę ir 2 vaikai) ieško
išsinuomoti 3 k. bt. ilgalaikei nuomai Prie-
nuose 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, pūdy-
mas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius va-
riantus. 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.
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir augini-
mui. Naminius lašinius. Reikalinga moteris
kiaulės mėsai sutvarkyti. Tel.: (8 319)
41484 (vakare nuo 19 val.), 8 671 42853.
6 m. veršingą karvę (veršiuosis gegužės
pradžioje). Tel. 8 679 20677.
Miežius, tinka sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
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. 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.
Kombainą „John Deere 965“ (92 kW), grū-
dų 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 elektro-
ninėmis 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.
Gerai įmitusius ir liesus galvijus (AB „Kreke-
navos agrofirma“ kainomis). Sveriame elek-
troninėmis 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: kar-
ves, bulius, telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 28106.
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.
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 įmon-
tuojama 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, trimin-
gavimas. Tel. 8 641 94078.
Mobilaus kubilo (jacuzzi) nuoma. Tel. 8 657
57395, www.7verslai.lt
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refi-
nansavimas (didesnėm raidėm). Suteikia-
me paskolas ir refinansuojame turimas bei
kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora, Bitė ir
kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000 eurų, laiko-
tarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos konku-
rencingai mažiausios rinkoje. Konsultuoja-
me pensijų kaupimo II - III pakopoje klausi-
mais. 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
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 (Vytau-
tas).
Profesionali stogdengių brigada atlieka vi-
sus stogo remonto, įrengimo darbus. Suda-
rome sąmatas, pristatome medžiagas, su-
teikiame garantijas. Tel. 8 677 68382.
Statau krosnis ir židinius, mūriju ir valau ka-
minus. Įdėklų gamyba, skardos darbai. Tel.
8 619 78719.

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.
Klojame 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, betonuoja-
me, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8
620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome,
glaistome, klojame laminatą, atliekame ki-
tus darbus. Tel. 8 606 46488.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vanden-
tiekio, kanalizacijos. Komplektuojame
medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8 640
39204.
Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas,
metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia įranga
atkemšu kanalizacijas. Katilų prijungimas ir
kiti santechnikos darbai. Atvykstu ir savait-
galiais bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
Gaminame duris namams ir ūkiniams pa-
statams. 37 m. gamybos patirtis. Žiemą ir
pavasarį durys pigesnės. Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS, atvykstu į namus, suteikiu ga-
rantiją. 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. 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
Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas. Tel.: 8 683 99 233, grebly-
sirbebras@gmail.com
Darbo skelbimai
Reikalinga
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 su-
virintojas pusautomačiu. Gali būti be pa-
tirties, 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 dar-

buotojai. Atlyginimas nuo 800 Eur/mėn.
neatskaičius mokesčių. Darbo vieta:
UAB „Glori“ ir Ko, Ilgakiemio k., Kauno
r. Tel. (8 37) 536110.
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai ir
vairuotojas (darbas vietoje). Tel. 8 698
46063.
Ieško darbo
Vairuojanti moteris gali prižiūrėti garbaus
amžiaus ligonį (-ę), kartu tvarkyti ir prižiūrėti
namus, pakurti krosnį. Tel. 8 673 07132.
Nori susipažinti
64 m. vyras, be žalingų įpročių, padėtų gy-
venimui 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.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai

III GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
ŠEŠTADIENIS
Pirmasis skaitinys (Oz 6, 1b–6)

    Ateikite, sugrįžkime pas Viešpatį! Jis mums įdrėskė, jis
išgydys, jis mus sužeidė, jis ir apraišios. Po dviejų dienų jis leis
mums atgyti, o trečiąją dieną padės atsikelti, kad mes gyventume jo
akivaizdoje. Stenkimės pažinti, suprasti Viešpatį! Tikrai jis ateis –
kaip ryto žara užtekės; jisai aplankys mus, kaip iškrinta lietus, kaip
žemę pagydo pavasario liūtis.

    Ką man daryti su tavimi, Efraimai? Ką man daryti su tavimi,
Judai? Jūsų meilė – lyg rytmečio rūkas, tarytum rasa, kuri greitai
pranyksta. Todėl aš įpliekiu per pranašus, kertu savo lūpų žodžiais.
Taip man teisė sužėri lyg tekantis rytas. Juk meilės aš noriu, o ne



skerdžiamos aukos; Dievo pažinimo, o ne deginamųjų atnašų.

Atliepiamoji psalmė (Ps 50, 3–4. 18–21)

P. – Nori tu meilės, o ne aukos.

Pasigailėk manęs, Dieve: tu didžiai gailestingas.
Gerumas tavo beribis, – naikinki mano kaltybę.
Grynai nuplauk mano dėmę,
numazgok mano kaltę! – P.
Juk džiaugsmą tau daro ne aukos:
Jei deginčiau auką, tu nepriimtum.
Manoji, Dieve, auka – tai širdis sugrudus.
Graudžios, nuolankios širdies tu neatstumsi. – P.

Dėl savo gerumo būk maloningas Sionui,
atkurki Jeruzalės sienas.
Tada tau patiks mūsų nuoširdžios aukos;
jas deginsim, dovanas tau atnašausim. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ps 94, 8ab)
O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: „Tegul jūsų

širdys nebūna storžievės“.
Evangelija (Lk 18, 9–14)

    Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus
niekino, Jėzus pasakė palyginimą:

    „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus,
o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi:
„Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, su-
kčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju
du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju“.

    O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dan-
gų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: „Dieve, būk gailestingas
man nusidėjėliui!“

    Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiek-
vienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina,
bus išaukštintas“.
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