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2020 kovo 23 d.(pirmadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Kovo 23 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje
(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija)

128

Pandemijos diena pagal PSO

13

Karantino diena Lietuvoje
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

8

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai)

25

Pasaulinė meteorologijos diena
Saulė teka 06:15, leidžiasi 18:37, dienos ilgumas 12.22. Delčia (29 mėnulio diena).
Vardadieniai: Galgintas, Vismantė, Alfonsas, Akvilė, Ūla
Netinkamas laikas sėti.
Sode, darže: tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti, netinkamas laikas kaupti vaisius.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)
Užsikrėtę

339 039

Sergantys lengva forma

214 774

Sergantys sunkia forma

10 553

Pasveikę

99 014

Mirę

14 698

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

94 787

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione

3 438

Užsikrėtę Europoje

151 293

Mirę Europoje

7 426

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione

1 257

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione

45

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione

23 669

Mirę Rytų Viduržemio regione

1 596

Užsikrėtę Amerikos regione

19 685

Mirę Amerikos regione

252

Užsikrėtę Afrikos regione

739

Mirę Afrikos regione

20

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
Užsikrėtusių Kinijoje iš viso

81 093

Mirusių Kinijoje

3 270

Užsikrėtusių Italijoje iš viso

59 138

Mirusių Italijoje

5 476

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso

28 768

Mirusių Ispanijoje

1 772

Užsikrėtusių Irane iš viso

21 638

Mirusių Irane

1 685

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso

16 018

Mirusių Prancūzijoje

674

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

143 (38)

Sergantys

141

Pasveikę

1 (0)

Mirę

1 (0)

Ištirtų dėl koronaviruso

2086 (384)

Deklaravę galimą kontantą su virusu

74 887

Naujienos COVID-19
Koronaviruso paralyžiuotame Uhane leistas judėjimas su
apribojimais
Pekinas, kovo 23 d. (AP-BNS). Kinijos centriniame Uhano mieste, tapusiame pirminiu koronaviruso protrūkio židiniu, švelninami kelis mėnesius galioję beprecedenčiai suvaržymai ir gyventojams leista su tam tikrais apribojimais judėti po miestą ir iš jo išvažiuoti.
Uhano valdžia pirmadienį pranešė, kad gyventojams, kurių sveikatos būklė elektroninėje duomenų bazėje nurodyta kaip „žalia“,
bus leidžiama išvykti iš savo gyvenamojo rajono, jeigu jie turės įrodymą, kad grįžta dirbti.
Mieste vėl kursuoja viešasis transportas ir pašalinti prie rajonų
ribų įrengti kontrolės postai.
Asmenys, norintys iš Uhano vykti į kitas Hubėjaus provincijos
teritorijas, gali pateikti prašymą leidimui gauti su atitinkamais medicinos dokumentais, įskaitant COVID-19 testo rezultatus.
Išvykti iš provincijos kol kas draudžiama.
Uhanas tapo pagrindiniu koronaviruso epidemijos židiniu Kinijoje. Čia buvo nustatyti pirmieji susirgimo atvejai ir jis tapo pirmuoju
uždarytu miestu.
Lietuvių pargabenimo skrydžiai turėtų vykti iki penktadie-

nio – J. Narkevičius (žiniasklaida)
Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Per koronaviruso krizę piliečių pargabenimui į Lietuvą skirti skrydžiai turėtų vykti iki šio penktadienio, sako susisiekimo ministras.
„Paskutiniai skrydžiai organizuojami 27-tą dieną ir šiandien aš
pavedu savo specialistams nustoti organizuoti skrydžius. Informuosiu apie tai Vyriausybę, nes manau, kad tolesni skrydžiai priklausys
nuo galimybių izoliacijos tų atvykusių Lietuvos piliečių. Nes mes matome, kad reikia vykdyti ne tiktai savanorišką, bet ir priverstinę izoliaciją“, – LRT radijui pirmadienio rytą kalbėjo Jaroslavas
Narkevičius.
Pasak jo, šiuo metu mokesčių mokėtojams piliečių gabenimas
iš užsienio lėktuvais kainavo apie 10 tūkst. eurų, dar apie 50 tūkst.
eurų – traukinio organizavimas, kol kas nėra duomenų apie galutines išlaidas už keltą.
Visiems grįžusiesiems į Lietuvą privalomas 14 dienų karantinas,
už jo pažeidimą gresia teisinė atsakomybė.
Sekmadienį policija sulaukė beveik dviejų šimtų pranešimų
dėl karantino pažeidimų
Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Sekmadienį šalies policija sulaukė
199 pranešimų dėl galimo karantino režimo ir saviizoliacijos pažeidimų.
Iš viso per praėjusią savaitę tokių pranešimų sulaukta apie 2
tūkst.
Karantinas Lietuvoje įvestas prieš savaitę, siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą.
Jo metu uždrausta prekyba beveik visose parduotuvėse,
išskyrus prekiaujančias maisto prekėmis ar vaistais.
Žmonėms rekomenduojama eiti iš namų tik būtiniausiais atvejais, lauke nesibūriuoti daugiau nei penkiese, vaikų žaidimų
aikštelėse neturėtų žaisti daugiau nei vienos šeimos nariai.
Barams ir kavinėms uždrausta veikti, išskyrus teikiant maistą
išsinešimui.
Visai sustabdyta SPA centrų, kirpyklų, grožio salonų veikla.
Uždaryti kazino ir lošimų automatų salonai.
Visiems iš užsienio grįžusiems žmonėms ir asmenims, kuriems

įtariamas koronavirusas, privaloma izoliuotis dviejų savaičių laikotarpiui.
Sveikatos apsaugos ministras Aureljus Veryga pirmadienį paskelbė, kad daliai grįžusiųjų nepaisant šio įpareigojimo, parvykę lietuviai artimiausiu metu bus privalomai izoliuojami savivaldybių numatytose patalpose.
COVID-19 diagnozuotas 111 JAV karių
Vašingtonas, kovo 23 d. („Interfax“-BNS). Koronavirusas buvo
diagnozuotas daugiau nei 110 JAV karių, sekmadienį pranešė
amerikiečių Gynybos departamentas.
Be to, liga COVID-19 susirgo 32 departamento civiliai darbuotojai, 37 jų šeimų nariai ir 31 kontraktininkas.
Iš viso JAV šiuo metu nustatyta per 34,7 tūkst. užsikrėtimo atvejų, o mažiausiai 452 pacientai mirė.
Australijoje dėl koronaviruso karantinuotas Tomas Hanksas sako besijaučiąs „geriau“
Gold Koustas, Australija, kovo 23 d. (AFP-BNS). Holivudo
superžvaigždė Tomas Hanksas pirmadienį pranešė, kad jis ir jo
žmona Rita Wilson (Rita Vilson) sveiksta nuo COVID-19 infekcijos
po dviejų savaičių gydymo ligoninėje ir saviizoliacijos.
„Sveiki visi – praėjus dviem savaitėms nuo pirmųjų simptomų
atsiradimo jaučiamės geriau“, – socialiniuose tinkluose paskelbė
amerikiečių aktorius, ragindamas savo gerbėjus laikytis patarimų
apie socialinį atskyrimą.
Ne vienu „Oskaru“ apdovanotas 63 metų T. Hanksas atvyko filmuoti būsimo filmo apie Elvis Presley (Elvį Preslį) į Gold Koustą, kur
jam ir jo bendraamžei sutuoktinei buvo nustatytas koronavirusas.
Pora buvo paguldyta į ligoninę, bet praėjusią savaitę abu buvo
išrašyti ir nuo to laiko laikosi saviizoliacijos.
„Izoliavimas kurioje nors vietoje veikia taip: niekam neperduodat, iš nieko negaunat [viruso]. Logiška, tiesa? Tai gali šiek tiek
užtrukti, bet jei rūpinsimės vieni kitais, kuo galime padėsime ir atsisakykime tam tikrų patogumų... [pandemija] irgi praeis. Galime su
tuo susitvarkyti“, - pabrėžė jis.

Kolumbijos kalėjime per koronaviruso baimės pakurstytas
riaušes žuvo 23 kaliniai
Montevidėjas, kovo 23 d. (AFP-BNS). Kolumbijoje panika dėl
koronaviruso protrūkio sekmadienį išprovokavo riaušes viename kalėjime, nusinešusias 23 kalinių gyvybes, pranešė pareigūnai.
Riaušės sostinėje Bogotoje esančiame kalėjime įsiplieskė didėjant nerimui dėl galimo viruso išplitimo pataisos įstaigų sistemoje.
Teisingumo ministrė Margarita Cabello (Margarita Kabeljo) sakė, kad smurtas susijęs su mėginimus surengti masinį pabėgimą.
Anot ministrės, riaušės buvo dalis koordinuoto plano tarp kalinių,
sukursčiusių neramumus 13-oje kalėjimų visoje šalyje.
Ministrė atmetė žmogaus teisių grupių kaltinimus, kad riaušės
kilo dėl higienos ir sanitarijos normų nepaisymo kalėjimo sistemoje,
itin nepasiruošusioje atremti pandemiją.
Tailande užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius perkopė 700
Bankokas, kovo 23 d. („Interfax“-BNS). Tailando medikai nustatė 122 naujus užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejus, pirmadienį
žurnalistams pranešė karalystės sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Taweesilpas Witsanuyotinas (Tavisilpas Vicanujotinas).
Bendras užsikrėtusiųjų skaičius šalyje pasiekė 721, vienas pacientas mirė.
Du trečdaliai lietuvių mano, kad valdžia tinkamai reaguoja į
koronaviruso krizę – apklausa
Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Du trečdaliai Lietuvos gyventojų mano, kad valdžios institucijos tinkamai reaguoja į situaciją dėl koronaviruso, rodo naujienų agentūros BNS užsakymu šį mėnesį atlikta
apklausa.
Bendrovės „Vilmorus“ atlikto tyrimo metu 66 proc. apklaustųjų
teigė, kad valdžios institucijos reaguoja tinkamai, 19,3 proc. manė,
kad reakcija netinkama.
Tyrimas buvo atliktas kovo 6-13 dienomis.
Palyginti su kitomis Europos šalimis, Lietuva gana anksti ir
griežtai apribojo judėjimą šalies viduje ir įvažiavimą į valstybę, siekiant sulėtinti viruso plitimą, pirmąją karantino dieną paskelbė para-

mos verslui planą, tačiau valdžia sulaukė kritikos dėl mažo tyrimų
masto ir apsaugos priemonių medikams trūkumo.
Tyrimo duomenimis, 63 proc. lietuvių mano, kad žiniasklaida tinkamai informuoja apie situaciją dėl koronaviruso, 20,1 proc. laikosi
pozicijos, kad žiniasklaida dirba netinkamai.
Krizės
metu
koronaviruso
tema
visiškai
dominuoja
žiniasklaidoje, žurnalistų darbo krūvis išaugo kelis kartus, tačiau kritus reklamos pajamoms pastaruoju metu kai kurios žiniasklaidos
priemonės pradėjo skelbti prastovas ir siūlyti darbuotojams eiti atostogų.
Apklausta 1000 respondentų, 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų (iš jų 461 vyras ir 539 moterys), interviu respondento namuose 24 miestuose ir 42 kaimuose.
Tikslūs tyrimo rezultatai:
Pirmas klausimas: „Jūsų nuomone, ar Lietuvos valdžios institucijos tinkamai reaguoja į situaciją dėl koronaviruso?“
Atsakymai: tinkamai 25,3 proc., greičiau tinkamai 40,8 proc.,
greičiau netinkamai 13,8 proc., netinkamai 5,4 proc.; 14,7 proc.
Antras klausimas: „Jūsų nuomone, ar Lietuvos žiniasklaida tinkamai informuoja apie situaciją dėl koronaviruso?“
Atsakymai: tinkamai 24,2 proc., greičiau tinkamai 38,8 proc.,
greičiau netinkamai 13,6 proc., netinkamai 6,5 proc.; sunku pasakyti
16,9 proc.
Netrukus žadama atlikti jau 4 tūkst. tyrimų per dieną – V.
Zimnickas
Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Lietuvoje greitai bus galima atlikti 4
tūkst. koronaviruso tyrimų per dieną, teigia Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovas Vytautas Zimnickas.
Jis sako, kad netrukus Klaipėdos ir Vilniaus laboratorijose bus
sumontuota ir naujos įrangos tyrimams.
„Pajėgumas galėtų būti ne mažiau kaip 4 tūkst. tyrimų per dieną, nevertinant tų dar papildomų rezervų, kuriuos dar turime mintyse ir esant reikalui galėtum dar praplėsti (tyrimus – BNS). Tie 4
tūkst. tada būtų startinė pozicija“, – sekmadienį žurnalistams teigė
V. Zimnickas.
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga šeštadienį LRT
laidai „Dienos tema“ teigė, kad gavus reagentų ir pasitelkus papildo-

mos įrangos, tyrimai dėl koronaviruso bus plečiami iki 10 tūkst. per
dieną.
A. Zimnickas patvirtino, kad Lietuva šiuo metu yra užsakiusi
„per 100 tūkst. reagentų ir tas kiekis nuolatos yra pildomas“, jie
užsakomi tiek iš tiekėjų Kinijoje, Pietų Korėjoje, tiek ir Europoje. Jis
tvirtino, kad tiekimas trūkinėja, nes tiekėjai nespėja patenkinti poreikio ir siunčia užsakymus nedidelėmis dalimis.
Apsaugos priemonės medikams Lietuvą turėtų pasiekti šią
savaitę
Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Apsaugos priemonės medikams Lietuvą turėtų pasiekti kitą savaitę, teigia sveikatos apsaugos viceministras.
„Pirmieji kroviniai turėtų atvykti dar kitą savaitę. Tikimės, trečiadienį, ketvirtadienį jau turėsime“, – žurnalistams sekmadienio vakarą sakė sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis.
Pasak jo, priemonės į Lietuvą atkeliaus iš Kinijos.
Sveikatos apsaugos ministerija penktadienį pranešė, kad pagal
pasirašytą sutartį, Lietuva iš Kinijos už neįvardijamą sumą perka beveik 1,8 mln. respiratorių, 5,7 mln. vienkartinių kaukių, 810 tūkst. apsauginių akinių, 1,8 mln. vienkartinių kepuraičių, tiek pat vienkartinių
chalatų (nesterilių), 1,05 mln. vienkartinių kombinezonų su gobtuvais (sterilių),15 mln. vienkartinių pirštinių, 3,6 mln. vienkartinių
antbačių.
Šios priemonės, anot ministerijos, bus skirtos visoms šalyje
veikiančioms gydymo įstaigoms.
Lietuva šią savaitę laukia 0,5 mln. greitųjų koronaviruso
testų – laboratorijos vadovas
Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Lietuva kitą savaitę laukia 0,5 mln.
greitųjų koronaviruso testų, sako Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vadovas Vytautas Zimnickas.
„Aš labai tikiuosi, kad pirmadienį arba vėliausiai antradienį jie turėtų būti čia. Daug, pusę milijono (...), pirmiausia prioritetas yra medikams“, – teigė V. Zimnickas.
Anot V. Zimnicko, šie testai keliauja iš Europos. Tačiau jis įspėjo, kad šių ir kitų priemonių koronavirusui nustatyti nepavyksta gauti

laiku, kaip planuota, dėl „trūkinėjančių logistikos grandinių“.
„Facebook“ ir „Instagram“ taip pat sumažins vaizdo
kokybę Europoje
Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Tarptautinių socialinių tinklų „Facebook“ ir „Instagram“ operatoriai, sekdami „YouTube“ ir „Netflix“
pavyzdžiu, apkarpys savo srautinio siuntimo ir vaizdo įrašų kokybę
Europoje, kad sumažintų interneto apkrovą, smarkiai išaugus paklausai visame žemyne, kur milijonai žmonių dėl koronaviruso yra
priversti dirbti ar tiesiog būti namuose.
Šią savaitę Europos Sąjungos vidaus rinkos ir skaitmeninės
ekonomikos komisaras Thierry Bretonas (Tjeri Bretonas) paragino
interneto milžines grįžti nuo aukštos raiškos prie standartinės, kad
failai būtų mažesni ir sumažėtų interneto apkrova.
„YouTube“ ir „Netflix“ apie srautinio siuntimo ir vaizdo įrašų kokybės sumažinimą Europoje pranešė anksčiau šią savaitę.
Vokietijos kanclerė A. Merkel karantinuota
Berlynas, kovo 22 d. („Interfax“-BNS). 65-erių metų amžiaus Vokietijos kanclerė Angela Merkel sekmadienį vakare karantinuota dėl
kontakto su naujuoju koronavirusu užsikrėtusiu gydytoju, pranešė
jos atstovas Steffenas Seibertas (Štefenas Zaibertas).
„Po šiandienos spaudos konferencijos kanclerei buvo pranešta,
kad gydytojas, kuris penktadienį ją paskiepijo nuo pneumokokinės
infekcijos, buvo patikrintas dėl koronaviruso, ir jo testo atsakymas
buvo teigiamas. Todėl kanclerė nusprendė nedelsdama pasitraukti į
namų karantiną“, – sakė jis.
„Vokietijos kanclerė ir namuose gali vykdyti savo tarnybines pareigas“, – pabrėžė S. Seibertas.
Vokietijoje dar labiau apriboti socialiniai kontaktai
Berlynas, kovo 22 d. („Interfax“-BNS). Vokietijoje uždraudžiami
daugiau kaip dviejų žmonių susibūrimai viešose vietose, pranešė
kanclerė Angela Merkel po pasitarimo su 16-os federalinių žemių
vadovais sekmadienį.
Naujos taisyklės išimtis – tik platesnėms nei dviejų asmenų

šeimoms.
Latvijoje koronaviruso krizės laikotarpiu leista alkoholio
prekyba internetu
Ryga, kovo 22 d. (BNS). Latvijoje nepaprastosios padėties dėl
koronaviruso pandemijos krizės galiojimo laikotarpiu leista prekiauti
alkoholiniais gėrimais internetu.
Atitinkamų įstatymų pataisas priėmė šalies parlamentas, leisdamas akcizinių prekių, išskyrus tabako gaminių bei skysčius elektroninėms cigaretėms, elektroninę prekybą.
Jos skelbia, jog alkoholiniais gėrimais internetu negali būti prekiaujama nuo 10 val. vakaro iki 8 val. ryto, juos draudžiama parduoti
jaunesniems kaip 18 metų asmenims.
Kinijoje – pirmasis per 4 dienas naujas neįvežtinis
užsikrėtimo koronavirusu atvejis
Pekinas, kovo 22 d. (AFP-BNS). Kinijoje sekmadienį patvirtinti
46 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai, įskaitant pirmąjį per keturias dienas naują neįvežtinį atvejį.
Nors naujų užsikrėtimo atvejų skaičius Kinijoje per kelias pastarąsias savaites sumažėjo, vis labiau nerimaujama dėl įvežtinių atvejų.
Maždaug 56 mln. žmonių Kinijos centrinėje Hubėjaus provincijoje karantino sąlygomis turėjo gyventi nuo sausio pabaigos, tačiau
valdžia ėmė švelninti keliavimo apribojimus, nes naujų užsikrėtimo
atvejų skaičius šioje provincijoje sumažėjo iki nulio.
Patvirtintas koronavirusas kariuomenės dalinyje Rukloje
Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Lietuvos kariuomenėje nustatyti pirmieji naujojo koronaviruso COVID-19 atvejai. Virusas nustatytas
vienam civiliam darbuotojui ir vienam kariui iš Nyderlandų, pranešė
Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Visi kontaktus galimai turėję darbuotojai ir kolegos izoliuoti namuose arba dalinio teritorijoje esančiose specialiose patalpose.
Darbuotojas ir karys yra gydomi civilinėje gydymo įstaigoje, jų darbo
vietos dezinfekuotos.

Koronaviruso plitimas Didžiojoje Britanijoje „įgauna pagreitį“ – B. Johnsonas
Londonas, kovo 22 d. (AFP-BNS). Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) sekmadienį įspėjo, jog koronaviruso plitimas šalyje „įgauna pagreitį“.
Naujausi Sveikatos ir socialinės rūpybos departamento duomenys parodė, jog nuo COVID-19 Jungtinėje Karalystėje mirė 233
žmonės, o užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius pasiekė 5,018
tūkstančio.
Nors Didžioji Britanija ėmėsi įvairių priemonių, siekdama
pažaboti viruso plitimą, šalyje vis karščiau diskutuojama apie tai, ar
žmonės pakankamai rimtai atsižvelgia į įspėjimus laikytis socialinio
atstumo ir ar vyriausybei nereikėtų imtis griežtesnių priemonių.
Kiek anksčiau sekmadienį vyriausybė pareiškė, jog iki 1,5 mln.
žmonių, kuriems koronaviruso epidemija kelia ypatingai didelę
grėsmę, turėtų likti namie mažiausiai 12 savaičių.
Irano lyderis dėl viruso sąmokslo teorijos atsisako JAV pagalbos
Dubajus, kovo 22 d. (AP- BNS). Irano aukščiausiasis lyderis
sekmadienį atsisakė Jungtinių Valstijų pagalbos kovoje su naujuoju
koronavirusu ir pasirėmė nepagrįsta sąmokslo teoriją, jog virusas
esą galėjo būti sukurtas Amerikos.
Ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) pakartojo tą pačią sąmokslo teoriją, kurią neseniai iškėlė kinų pareigūnai, dėl naujojo viruso pandemijos apkaltinę Jungtines Valstijas.
„Nežinau, kiek tikras yra šis kaltinimas, tačiau kai jis yra, koks
sveiko proto žmogus leistų jums atgabenti vaistų, – sakė A. Khamenei. – Galbūt jūsų vaistai dar labiau platins virusą.“
Jis taip pat nepateikdamas jokių įrodymų pareiškė, kad virusas
„yra specialiai sukurtas Iranui, panaudojant iraniečių genetinius duomenis, kurie buvo surinkti skirtingomis priemonėmis“.
„Jūs galite atsiųsti gydytojų ir terapeutų. Galbūt jie norės čia atvykti ir asmeniškai pamatyti jų sukurtų nuodų poveikį“, – pareiškė
Irano dvasinis vadovas.
Niekur pasaulyje nėra įrodymų, kurie paremtų A. Khamenei teiginius.

Tačiau jis iš esmės pakartojo tai, ką anksčiau šį mėnesį tviteryje
parašė Kinijos vyriausybės atstovas Lijianas Zhao (Lidzianas
Džao), pareiškęs, kad „JAV kariuomenė atnešė epidemiją į Uhaną.
Būkite skaidrūs! Paviešinkite savo duomenis! JAV mums yra skolinga paaiškinimą!“
Kinijos atstovas taip pat nepateikė jokių įrodymų paremti savo
teiginius. Dėl to JAV valstybės sekretorius iškvietė Kinijos ambasadorių pasiaiškinti.

Kitos naujienos
Vilniaus rajone nuo kelio nuvažiavo galbūt neblaivaus pareigūno vairuojamas automobilis
Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Vilniaus rajone sekmadienį nuo kelio
nuvažiavo galbūt neblaivaus pareigūno vairuojamas automobilis.
Policijos departamento duomenimis, apie pusę šešių vakaro
Kryžiškių kaime esančiame miško kelyje ne tarnybos metu buvęs
neuniformuotas Vilniaus apskrities policijos pareigūnas galbūt vairavo automobilį „Ford Mustang“ ir nuvažiavo nuo kelio.
1991 metais gimusiam policininkui nustatytas 1,53 promilės girtumas, vyras apklaustas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo
išgėrus.
Kroatiją supurtė stiprus žemės drebėjimas
Zagrebas, Kroatija, kovo 22 d. (AFP-AP-BNS). Kroatiją ir jos
sostinę sekmadienį supurtė stiprus žemės drebėjimas, padaręs
nemažai žalos ir sukėlęs visuotinę paniką.
Vietos žiniasklaidoje pranešama apie kritinės būklės 15 metų
berniuką ir dar kelis sužeistuosius.
Europos Viduržemio jūros seismologijos centras (EMSC) nurodė, jog sekmadienį 6 val. 23 min. vietos laiku (7 val. 23 min. Lietuvos laiku) 5,3 balo stiprumo žemės drebėjimas supurtė didelę teritoriją į šiaurę nuo Zagrebo.
Drebėjimo centras buvo 10 kilometrų gylyje, o epicentras – už 7
kilometrų į šiaurę nuo Zagrebo.
Ministras pirmininkas Andrejus Plenkovičius pareiškė, jog

žemės drebėjimas sostinėje buvo didžiausias per pastaruosius 140
metų.
Liudininkai pasakoja apie daugelį Zagrebe įskilusių pastatų, apgadintas sienas ir stogus, taip pat apie miesto centro gatvėse
besimėtančias nuolaužas. Taip pat buvo apgadinta legendinė miesto katedra.
Vėliau buvo užfiksuoti mažiausiai dar du požeminiai smūgiai.
Žemės drebėjimas įvyko tuo metu, kai sostinėje dėl plintančio
koronaviruso taikomos griežtos prevencijos priemonės. Žmonėms
buvo nurodyta vengti viešųjų erdvių, tokių kaip parkai ir aikštės, tačiau bėgdami iš namų jie neturėjo didelio pasirinkimo.
Nepaisant viruso grėsmės, tūkstančiai žmonių Japonijoje
atėjo pamatyti olimpinės ugnies
Sendajus, Japonija, kovo 22 d. (AFP-BNS). Dešimtys tūkstančių
žmonių savaitgalį susirinko Japonijos šiaurės rytuose, kad pamatytų
olimpinę ugnį, nepaisydami visame pasaulyje plintančio koronaviruso pandemijos.
Olimpinė ugnis į Japoniją atkeliavo penktadienį, kuomet buvo
surengta gerokai apribota pasitikimo ceremonija, augant abejonėms, ar, visame pasaulyje plintant virusui, 2020 metų Tokijo olimpinės žaidynės apskritai įvyks.
Dėl pandemijos visame pasaulyje jau buvo atšaukta daugybė
sporto renginių, o aukščiausiosios lygos ir dideli turnyrai atidėjo savo renginius.
Tačiau tai nesutrukdė daugiau nei 50 tūkst. žmonių šeštadienį
susirinkti Sendajaus stadione, kuris yra dalis „atsigavimo olimpiados“, siekiant pademonstruoti regiono atsigavimą po galingo 2011
metų žemės drebėjimo, cunamio ir atominio reaktoriaus išsilydymo.
Daliai žmonių teko kelias valandas stovėti 500 metrų ilgio eilėje,
skelbia vietos žiniasklaida. Daugelis žmonių mūvėjo kaukes ir fotografavosi prie olimpinės ugnies.
Olimpinės ugnies kelionė Japonijoje prasidėjo kovo 26 dieną
nuo sporto komplekso „J-Village“ Fukušimoje, kur 2011 metais buvo
su branduolinę nelaimę kovojusių darbininkų bazė.

Skelbimai

Nekilnojamasis turtas

Išnuomoja

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.

1 k. bt. (35 kv. m, saulėtą, su baldais ir buitine technika) Prienų miesto centre. Tel. (8
319) 51151.

Parduoda

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.

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.
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, sodybas. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

Išsinuomoja
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.

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 auginimui. 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.

Moka 6–21 proc. Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.

Šiaudus. Tel. 8 605 85798.

Brangiai visoje Lietuvoje superkame: karves, bulius, telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 28106.

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.

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.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis
ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Tel. 8
613 79515.

Minkštą natūralios odos kampą su miego
funkcija. Tel. 8 698 55709.

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti.

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. Montuoja-

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

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
IV GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
PIRMADIENIS
Pirmasis skaitinys (Iz 65, 17–21)
Štai ką sako Viešpats:
„Štai aš sutversiu naują dangų ir naują
žemę. Tada nebebus galvojama apie tai,
kas buvo anksčiau,ir to niekada nebebus
prisimenama.
Užtat jūs džiaugsitės ir amžiais
džiūgausite tuo, ką sutversiu. Jeruzalę paversiu į džiaugsmo miestą, ir jos gyventojus
– į džiaugsmo tautą. Aš pats džiūgausiu dėlei Jeruzalės ir džiaugsiuos savąja tauta.
Ten niekad daugiau nebebus girdėti verksmo ir dejonės.
Tenai neatsiras tokio kūdikio, kuris tik
nedaugel dienų tegyventų. Nebus ten senelio, kuris nesulauktų giliausios senatvės.
Kas mirtų kaip šimtametis, bus tebelaikomas jaunu; kas šimto metų dar nesulauktų,
bus laikomas prakeiktu. Jie statysis namus
ir gyvens juose, sodins vynuogynus ir naudosis jų vaisiais“.
Atliepiamoji psalmė (Ps 29, 2. 4–6.
11–13)
P. – Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.
Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
Tu gi mane iš priešo rankų ištraukei,
Nedavei priešams piktai manim
džiaugtis.
Gelbėjai mane nuo mirties karalijos,
Gyvą mane palikai, neleidai žengti bedugnėn. – P.
Skambinkit Viešpačiui visi, kas tik jį
mylit,
Šlovinkit, atsiminę jojo šventumą!
Rūstus jis valandėlę teesti,
Bet per visą gyvenimą geras.
Iš vakaro verksmas, iš ryto vėl
džiaugsmas. – P.
Dieve, klausyki, būk maloningas,
Viešpatie,būk padėjėjas!

Raudą pakeitei man dainomis,
šokiais.
Viešpatie, mano Dieve, tave šlovinsiu
amžiais. – P.
Posmelis prieš Evangeliją (Am 5,
14)
Siekite gėrio, ne blogio, tada jūs gyvensite, ir Viešpats bus su jumis.
Evangelija (Jn 4, 43–54)
Jėzus išvyko iš Samarijos į Galilėją.
Jis pats buvo pareiškęs: „Pranašas negerbiamas savo tėviškėje“. Kai jis pasiekė Galilėją, galilėjiečiai priėmė jį su džiaugsmu,
nes buvo matę jo darbus per šventes Jeruzalėje; mat, jie buvo nukeliavę į tas
šventes.
Jis vėl atėjo į Galilėjos Kaną, kur
buvo pavertęs vandenį vynu. O Kafarnaume buvo vienas karaliaus valdininkas, kurio

sūnus sirgo. Išgirdęs, jog Jėzus iš Judėjos
sugrįžęs į Galilėją, jis atkeliavo pas jį, ir
maldavo eiti ir išgydyti jo sūnų, kuris buvo
marinamas.
Jėzus jam atsakė: „Kol nepamatysite ženklų ir stebuklų, jūs netikėsite“.
O valdininkas prašė: „Viešpatie,
ateik, kol mano vaikas dar nenumirė“.
Jėzus jam tarė: „Eik, tavo sūnus gyvas!“ Žmogus patikėjo Jėzaus žodžiais ir
išėjo namo.
Pareinantį jį pasitiko tarnai ir
pranešė, kad vaikas gyvas. Jis pasiteiravo,
kurią valandą sūnui pasidarė geriau. Jie atsakė: „Vakar apie septintą valandą atslūgo
jam karštis“. Taip tėvas patyrė, kad tai buvo
ta valanda, kada Jėzus pasakė jam: „Tavo
sūnus gyvas“. Ir įtikėjo jis pats ir visi jo namai.
Tai buvo antras stebuklas, kurį Jėzus padarė, sugrįžęs iš Judėjos į Galilėją.

