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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 382 126

Sergantys lengva forma 250 982

Sergantys sunkia forma 12 075



Pasveikę 102 501

Mirę 16 568

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 95 637

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3 473

Užsikrėtę Europoje 171 424

Mirę Europoje 8 743

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 1 776

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 58

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 25 375

Mirę Rytų Viduržemio regione 1 741

Užsikrėtę Amerikos regione 37 016

Mirę Amerikos regione 465

Užsikrėtę Afrikos regione 990

Mirę Afrikos regione 23

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 171

Mirusių Kinijoje 3 277

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 63 927

Mirusių Italijoje 6 077

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 35 136

Mirusių Ispanijoje 2 311

Užsikrėtusių Irane iš viso 23 046

Mirusių Irane 1 812

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 19 856



Mirusių Prancūzijoje 860

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

Užsikrėtę 179 (36)

Sergantys 177

Pasveikę 1 (0)

Mirę 1 (0)

Ištirtų dėl koronaviruso 2361 (278)

Deklaravę galimą kontantą su virusu 74 887

Naujienos COVID-19

Visi grįžusieji iš užsienio siunčiami į 14 dienų izoliaciją sa-
vivaldybių patalpose

Vilnius, kovo 24 d. (BNS). Visi iš užsienio grįžę asmenys ir netu-
rintys koronaviruso simptomų privalomai 14 dienų bus izoliuojami
savivaldybių patalpose.

Be to, į savivaldybių parengtas patalpas bus gabenami ir lengva
koronaviruso forma sergantys gyventojai.

Tai numatoma valstybės lygios ekstremaliosios situacijos valsty-
bės operacijų vadovo sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Very-
gos pirmadienį pasirašytame sprendime.

Iki tol pargrįžėliai privalėjo izoliuotis patys, o sergantieji gydyti li-
goninėse arba namuose.

Be to, nuo antradienio visos savivaldybės, kurių teritorijoje yra
tarptautiniai sienos kirtimo punktai, įpareigotos visą parą užtikrinti
grįžusiųjų pervežimą iš oro uostų, jūrų uosto, kitų pasienio punktų į
gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytas patal-
pas.

Savivaldybėms taip pat nurodyta pasirūpinti tinkamomis
žmones izoliuoti patalpomis ir užtikrintų jų maitinimą.

Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigotas
organizuoti minėtų patalpų apsaugą bei viešąją tvarką.



Vilniaus miesto mero teigimu, tokiu būdu bus eikvojami adminis-
traciniai ir gydytojų ištekliai, jų „mažiau liks sunkiems ligoniams, o
tai kainuos gyvybes“, „bus eikvojami nežmoniški ekonominiai
ištekliai be jokios naudos viruso suvaldymo tikslui pasiekti“, žmonės
ims vengti atlikti COVID-19 testus.

Galiausiai, anot jo, minėto ministro nurodymo realiai net neįma-
noma įvykdyti, nes epidemiologų teigimu, COVID-19 prasirgs apie
du trečdalius visos visuomenės narių.

„Beveik 2 milijonai Lietuvos gyventojų turėtų būti perkelti iš savo
namų“, – sako meras.

Parduotuvėms liepta reguliuoti pirkėjų srautus, šeimoms
nurodyta apsipirkti po vieną

Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Maisto prekių parduotuvės, vaistinės
privalo riboti pirkėjų srautus, apsipirkti uždrausta didesnėms nei
dviejų žmonių grupėms, tarp pardavėjų privalu išlaikyti ne mažesnį
kaip dviejų metrų atstumą.

Tai nurodoma pirmadienį pasirašytame valstybės lygio ekstre-
maliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sveikatos apsaugos
ministro Aurelijaus Verygos sprendime.

Prekybos įstaigos taip pat įpareigotos dezinfekuoti prekių
krepšius ir vežimėlius po kiekvieno naudojimo.

Jos privalo užtikrinti, kad lankytojai eilėse laikytųsi ne mažesnio
kaip vieno metro atstumo tarp vienas kito. Be to, pirkėjai turi būti
skatinami mokėti ne grynaisiais pinigais.

Esant galimybei rekomenduojama įrengti pertvaras tarp darbuo-
tojų ir klientų.

Taip pat uždrausta apsipirkinėti didesnei nei dviejų asmenų gru-
pei.

„(...) šeimos nariai turi apsipirkinėti po vieną“, – teigiama A. Ve-
rygos sprendime.

Asmenims, kuriems privaloma izoliacija, draudžiama lankytis
parduotuvėse izoliacijos laikotarpiu.

Ukraina uždraudė etilo alkoholio eksportą

Kijevas, kovo 24 d. („Interfax“-BNS). Ukrainos ministrų kabine-
tas uždraudė etilo alkoholio eksportą iš Ukrainos iki birželio mėne-



sio, pranešė premjeras Denysas Šmyhalis.
Pasak jo, šalyje gaminamas etilo spiritas turi būti naudojamas

taip pat ir dezinfekcinių priemonių prieš naująjį koronavirusą gamy-
bai.

Britanijos vyriausybė kovai su koronavirusu įveda trijų
savaičių karantiną

Londonas, kovo 23 d. (AFP-BNS). Jungtinė Karalystė pirmadie-
nį nurodė pradėti trijų savaičių karantiną, siekiant suvaldyti naujojo
koronaviruso plitimą.

Šalyje bus uždarytos „nebūtinų“ prekių parduotuvės ir paslaugų
teikėjai, taip pat bus draudžiami daugiau kaip dviejų žmonių susirin-
kimai.

„Likite namuose“, – kreipdamasis į tautą per televiziją paragino
premjeras Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), pristatydamas
taikos metu šalyje dar neregėtas priemones, kai epidemijos aukų
padaugėjo iki 335.

Prancūzijoje sunkiausiems COVID-19 atvejams gydyti leista
naudoti chlorokiną

Paryžius, kovo 23 d. (AFP-BNS). Maliarijai gydyti skirto prepara-
to chlorokino Prancūzijoje galės būti duodama pacientams, susirgu-
siems koronaviruso infekcijos sunkiausia forma, bet tik su griežta
priežiūra, pirmadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Olivier
Veranas (Olivjė Veranas).

Cituodamas nutarimą, priimtą per Prancūzijos aukštosios svei-
katos apsaugos tarybos posėdį, O. Veranas sakė, kad šis vaistas
negali būti naudojamas lengvesniems COVID-19 atvejams.

Kai kurie tyrėjai skelbė, kad chlorokino vartojimas užsikrėtus ko-
ronavirusu yra potencialiai veiksmingas gydymo būdas, bet moksli-
ninkai sutaria, kad reikia atlikti daugiau bandymų, siekiant nustatyti,
ar preparatas iš tiesų yra veiksmingas ir saugus.

A. Veryga uždraudė skirti vaistus, kuriuos JAV naudoja ko-
ronavirusui gydyti (žiniasklaida)

Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministro Aureli-



jaus Verygos įsakymu nuo sekmadienio Lietuvoje medikams
uždrausta receptais skirti, o vaistininkams – parduoti vaistus, kuriais
JAV bandoma gydyti nuo koronaviruso – „Lopinavir/Ritonavir“ ir
„Hidroksichlorokviną“.

„Lopinavir/Ritonavir“ įprastai skiriamas gydyti ŽIV, o „Hidroksich-
lorokvinas“ naudojamas gydant artritą, vilkligę ir maliariją, bet kelio-
se šalyse bandoma šiuos vaistus naudoti ir gydant nuo koronaviru-
so. Nors medikai teigia, kad vaistų efektyvumo kovojant su COVID-
19 dar negalima  patvirtinti, JAV prezidentas Donaldas Trumpas
praėjusią savaitę įsakė naudoti šiuos vaistus koronavirusui gydyti ir
pažadėjo plėsti jų pasiekiamumą šalyje.

A. Veryga TV3 Žinioms pirmadienį sakė, kad prekyba vaistais
laikinai sustabdyta, bet jei medikai patvirtins jų tinkamumą gydymui,
žadėjo ir vėl ją atnaujinti.

„Pacientams, matyt, sudaryti galimybes savigydai nereikėtų. Jei
medikai pasakys, kad toks vaistas yra tinkamas gydymui, tai jis ir
bus skiriamas“, – teigė ministras.

D. Grybauskaitė: situacija dėl koronaviruso Lietuvoje
visiškai nėra valdoma

Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Kadenciją baigusi prezidentė Dalia
Grybauskaitė teigia, kad dėl koronaviruso susidariusi ekstremali si-
tuacija Lietuvoje išvis nėra valdoma.

„Kol kas situacija nėra valdoma apskritai, einame laisvu kritimu
“, – pirmadienį LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ teigė D. Gry-
bauskaitė.

„Išties kabinamės ir bėgame paskui įvykius. Už tą valdymą
atsakomybę prisiėmė medikai, kurie konsultuoja ir rašo, rekomen-
duoja žiniasklaidoje, ką Vyriausybė ir vadovai turi daryti. Ir, deja,
mes vėluojame net ir tas rekomendacijas išgirsti ir įdiegti. Ir vis pa-
knopstom, paskui, vėluodami mažiausiai dvi–tris savaites darome
tai, ką turėjome padaryti“, – kritikavo buvusi šalies vadovė.

Ji kritiškai įvertino prezidento Gitano Nausėdos žodžius, kad
šalies valdžios institucijos negali eksperimentuoti keisdamos ekstre-
malios situacijos vadovus.

„Aš manau, kad šis ministras (sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga – BNS), apie kurį ten mėgina kažkas kalbėti, kad ark-
lių nekeičia perėjoje, tai kažin ar jį galima laikyti tuo arkliu, kuris gali



apskritai, ką nors patraukti. Jis labiau primena kitą gyvūną, kuris tik
moka prieštarauti, neigti, neleisti ir neduoti“, – sakė ji.

Komentuodama Lietuvos medikų sąjūdžio raginimą pakeisti
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovą Aurelijų
Verygą, D. Grybauskaitė teigė, kad tai jau iš esmės padaryta.

„Pirmiausia, aš manau, kad vadovas pakeistas. Dar sekmadienį
buvo priimti sprendimai, kad tiesioginį Sveikatos apsaugos ministeri-
jos valdymą praktiškai perima Vyriausybė ir dabar tiesiogiai tuo
užsiima premjeras“, – tvirtino ji.

JT vadovas ragina dėl pandemijos skelbti visuotines pa-
liaubas visame pasaulyje

Jungtinės Tautos, kovo 23 d. (AFP-BNS). Jungtinių Tautų vado-
vas Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) pirmadienį paragino vi-
same pasaulyje nedelsiant paskelbti paliaubas, siekiant apsaugoti
pažeidžiamiausius gyventojus konfliktų zonose nuo koronaviruso
pandemijos.

„Siaučiantis virusas iliustruoja karo beprotybę, – kalbėjo A. Gu-
terresas JT būstinėje Niujorke. – Štai kodėl šiandien aš raginu ne-
delsiant paskelbti pasaulines paliaubas visuose pasaulio kampeliuo-
se.“

Sirija, jau devynerius metus krečiama pilietinio karo, praeitą sa-
vaitgalį pranešė apie pirmąjį patvirtintą užsikrėtimą koronaviruso su-
keliamu susirgimu COVID-19. Apie šios infekcijos išplitimą taip pat
buvo pranešta iš kitų neramių šalių, pavyzdžiui, Kongo Demokrati-
nės Respublikos ir Afganistano.

Ekspertai ir diplomatai prognozuoja, kad virusas gali smarkiai
smogti konfliktų apimtos valstybėms, kurių sveikatos apsaugos sis-
temos labai skurdžios arba trapios.

Dėl COVID-19 bus tikrinami visi medikai ir sergantys senjo-
rai – SAM

Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) pranešė nuo pirmadienio plečianti testavimo dėl koronaviru-
so algoritmą ir tiriamųjų grupes – bus tikrinami visi sveikatos priežiū-
ros specialistai, taip pat visi vyresni nei 65-erių asmenys, kuriems
pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai.



Anot SAM, ir toliau bus tikrinami visi susirgę žmonės, kurie ke-
liavo užsienyje ir kuriems pasireiškia koronaviruso simptomai, bei
turėję kontaktą su žmogumi, kuriam patvirtintas COVID-19.

Viešose vietose gyventojams patariama dėvėti kaukes ir
pirštines – SAM

Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Šalyje daugėjant infekuotųjų korona-
virusu, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos nurodymu gyvento-
jams viešose vietose rekomenduojama dėvėti medicinines kaukes ir
vienkartines pirštines.

Anot Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pranešimo, kaukių
nereikia vairuojant motorines transporto priemones.

„Nesant galimybės dėvėti medicininę kaukę, galima naudoti
medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną“, – teigia SAM.

Taip pat rekomenduojama viešose vietose, kur liečiami daiktai,
dėvėti vienkartines pirštines.

Be to, gyventojai įpareigojami vengti tiesioginio fizinio kontakto,
laikytis saugaus atstumo – ne mažiau kaip du metrai ir ne ilgiau
kaip 15 minučių – griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų.

Apsaugos priemonėms iš Kinijos Vyriausybė skyrė 24 mln.
eurų

Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Kinijoje įsigyti medicininių apsaugos
priemonių Lietuvos Vyriausybė skyrė 24 mln. eurų, pranešė Sveika-
tos apsaugos ministerija (SAM).

Jos teigimu, Kinijoje užsakyta 1,8 mln. respiratorių, 5,7 mln. vei-
do kaukių, 1,8 mln. vienkartinių kepuraičių, 0,8 mln. apsauginių aki-
nių, 1,8 mln. vienkartinių chalatų, per 1 mln. apsauginių kombinezo-
nų su gobtuvu, 15 mln. vienkartinių pirštinių, 3,6 mln. antbačių.

COVID-19 pandemija „įsibėgėja“ – PSO vadovas

Ženeva, kovo 23 d. (AFP-BNS). Naujojo koronaviruso pandemi-
ja aiškiai „įsibėgėja“, pirmadienį perspėjo Pasaulio sveikatos organi-
zacijos (PSO) vadovas, tačiau jis sakė, kad vis dar įmanoma pa-
keisti protrūkio trajektoriją.



„Nuo pirmo pranešto atvejo prireikė 67 dienų pasiekti pirmąjį
100 000 atvejų, 11 dienų – pasiekti antrą 100 000 atvejų, ir tik ketu-
rių dienų – pasiekti trečią 100 000 atvejų“, – kalbėjo jis.

Tačiau jis sakė, kad „mes nesame bejėgiai pašaliniai žmonės.
Mes galime pakeisti šios pandemijos trajektoriją“.

Kosmonautai: TKS yra geriausiai nuo koronaviruso apsau-
gota vieta

Maskva, kovo 23 d. („Interfax“-BNS). Tarptautinė kosminė stotis
(TKS) artimiausius kelis mėnesius bus pati saugiausia vieta
siaučiant koronaviruso pandemijai, sako balandį į TKS išskrisiančio
erdvėlaivio „Sojuz MS-16“ įgulos narys Anatolijus Ivanišinas.

„Nors kosminių skrydžių vykdymas visuomet susijęs su ypatin-
ga rizika, mes suprantame, kad, galbūt, Tarptautinė kosminė stotis
artimiausius kelis mėnesius bus pati saugiausia vieta Žemėje“, – sa-
kė A. Ivanišinas vaizdo kreipimesi, kurį paskelbė Kosmonautų rengi-
mo centras.

Pilotuojamo erdvėlaivio „Sojuz MS-16“ startas planuojamas
balandžio 9 dieną iš Baikonuro kosmodromo. Planuojama ekspedi-
cijos trukmė – 196 paros.

Rusija uždraudė kruopų eksportą

Maskva, kovo 23 d. („Interfax“-BNS). Rusijos veterinarijos tarny-
ba „Rosselchoznadzor“ nurodė pavaldžioms tarnyboms drausti bet
kokių kruopų išvežimą iš šalies.

Valstybės tarybos kovai su koronaviruso infekcijos plitimu ir jos
padariniais sprendimu įvestas draudimas – laikinas, kol kas galios
iki šio mėnesio pabaigos.

Ministras: mokytis nuotoliniu būdu gali tekti iki mokslo me-
tų pabaigos, nukelti egzaminus

Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Mokytis nuotoliniu būdu gali tekti ir iki
mokslo metų pabaigos, egzaminus – nukelti, sako švietimo, mokslo
ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Pasak ministro, pereinant prie nuotolinio mokymo didžiausias
iššūkis yra socialiai jautrių šeimų vaikų aprūpinimas technologijo-



mis.
A. Monkevičiaus teigimu, technologinių galimybių mokytis iš na-

mų šiuo metu neturi apie 35 tūkst. moksleivių – tiek kompiuterių mi-
nisterija planuoja nupirkti ir išnuomoti, tačiau tokio skaičiaus net nė-
ra rinkoje.

„Didžiausias rūpestis mums galbūt padėti šeimoms, kurios so-
cialiai jautrios, kurios turi vaikų, kurie gauna nemokamą maitinimą,
ir jiems papildomas dėmesys dėl to, kad jie galbūt neturi sąlygų na-
mie. Vyriausybė centralizuotai stengsis padėti savivaldybėms, stei-
gėjams spręsti šias problemas“, – sakė ministras.

Iš viso kompiuterinei technikai įsigyti skirta 9,2 mln. eurų. Į pa-
slaugų paketą įtrauktas ir interneto ryšys.

Ministras teigė, kad dėl baigiamųjų egzaminų tuo tarpu svarsto-
mi keli scenarijai, ir egzaminų sesiją būtų galima spėti baigti beveik
laiku, net jei karantinas užtruktų iki birželio 1 dienos.

Kol kas ministerija egzaminų tvarkaraštį pakoregavo vėliau nu-
keldama balandžio mėnesį planuotus atsiskaitymus: į birželį perkel-
ta užsienio kalbos egzamino kalbėjimo dalis, nukeltas menų ir tech-
nologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo terminas.
Dešimtokų patikrinimų atsisakyta.

Pasaulio turizmas dėl koronaviruso 2020 metais gali pra-
rasti 1 trln. JAV dolerių – GTF

Londonas, kovo 23 d. („Interfax“-BNS). Pasaulio turizmo sekto-
riaus nuostoliai dėl koronaviruso jau sudaro 600 mln. JAV dolerių, o
per visus 2020 metus gali pasiekti 1 trln. JAV dolerių, pareiškė turiz-
mo organizacijos „Global Tourism Forum“ (GTF) prezidentas Bulu-
tas Bagci (Bulutas Bagči).

„Dabar ekonominiai nuostoliai turizmo sektoriuje dėl COVID-19
protrūkio sudaro 600 mln. JAV dolerių, o iki metų pabaigos gali pa-
siekti 1 trln. JAV dolerių. Atsižvelgiant į viruso plitimo greitį ir jo po-
veikį turizmui, darbą šiame sektoriuje gali prarasti 50 mln. žmonių“,
– pažymėjo B. Bagci, kurį cituoja Turkijos naujienų agentūra „Ana-
dolou“.

Anot jo, turizmo sektoriaus metinės pajamos sudaro apie 1,7
trln. JAV dolerių. Dabar nuosmukis sektoriuje siekia 70 proc. ir vis
didėja.



Čekija išsiuntė Italijai veido kaukių vietoje konfiskuotų prie-
monių

Praha, kovo 23 d. (AFP-BNS). Čekų pareigūnai pirmadienį pa-
skelbė, kad išsiuntė į Italiją 110 tūkst. veido kaukių kaip kompensa-
ciją už kaukes, konfiskuotas iš kontrabandininkų, kurios pasirodė
esančios Kinijos dovanos Italijai dalis.

Konfiskavimas, kurį kai kurios žiniasklaidos priemonės vadino
vagyste, papiktino Italiją, kuri šiuo metu yra pasaulinės COVID-19
pandemijos epicentre. Italijoje užregistruota beveik 5,5 tūkst. mirties
atvejų, o jos ligoninės atsidūrusios prie savo galimybių ribos.

„Čekijos Respublika tikrai nieko nevogė“, – sakė ministras ir pri-
dūrė, kad Praha išsiuntė dar 10 tūkst. „tokių pačių“ pakaitinių kau-
kių.

Italų dienraštis „La Repubblica“ šeštadienį rašė, kad čekų parei-
gūnai prisidengdami operacija prieš kontrabandininkus konfiskavo
kiniškų kaukių, skirtų Italijos ligoninėms. Straipsnio antraštė buvo:
„Kaip Čekijos Respublika sekvestravo tūkstančius kaukių, išsiųstų iš
Kinijos į Italiją“.

Čekų policija konfiskavo 680 tūkst. kaukių ir respiratorių iš vie-
nos privačios kompanijos sandėlio į šiaurę nuo Prahos esančiame
Lovosicių mieste.

Kaip sakė T. Petričekas, policija aiškinasi, kaip šios kaukės atsi-
dūrė sandėlyje Lovosicėse.

„Kalbant atvirai, Lovosicės ne visai pakeliui iš Kinijos į Italiją“, –
AFP sakė T. Petričekas.

Kitos naujienos

M. Pompeo Katare susitiks su talibų lyderiais – Valstybės
departamentas

Doha, kovo 23 d. (AFP-BNS). JAV valstybės sekretorius
Mike'as Pompeo (Maikas Pompėjas) pirmadienio vakarą atvyko į
Katarą, kur įvyks aukščiausio lygio Jungtinių Valstijų ir Talibano de-
rybos istorijoje, pranešė Valstybės departamentas.

Talibanas ir JAV vasario 29-ąją pasirašė susitarimą, pagal kurį
ilgiausią savo karą bandančios užbaigti Jungtinės Valstijos pradėjo



išvesti iš Afganistano savo karius.
Tačiau nuo susitarimo pasirašymo dienos taikos procesas įstri-

go dėl politinės sumaišties Afganistane, kilusios šalies vadovams
nuožmiai ginčijantis, kuris jų buvo išrinktas prezidentu.

Beveik 460 daugiabučių atnaujinimui – 200 mln. eurų

Vilnius, kovo 23 d. (BNS). Daugiau kaip puspenkto šimto
daugiabučių atnaujinimui užtikrinta per 200 mln. eurų investicijų,
pranešė Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

Ji baigė vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą
daugiabučiams atnaujinti pateiktas paraiškas. Iš 480 gautų paraiškų
kaip tinkami įgyvendinti pripažinti 457 projektai.

Pagal šį kvietimą daugiau kaip penktadalį daugiabučių atnaujini-
mo projektų bus įgyvendinama didžiuosiuose šalies miestuose –
Klaipėdos (36), Kauno (32) bei Vilniaus (29). Taip pat šiame kvieti-
me aktyvi buvo Ukmergės rajono savivaldybė, Palangos miesto sa-
vivaldybė, Šilutės, Telšių, Jonavos rajonų savivaldybės.

„SoftBank“ parduos iki 41 mlrd. JAV dolerių vertės turto

Tokijas, kovo 23 d. (AFP-„Interfax“-BNS). Japonijos „SoftBank
Group“ pirmadienį paskelbė parduosianti iki 41 mlrd. JAV dolerių
vertės turto, kad pritrauktų lėšų akcijų išpirkimui, skolų mažinimui ir
apyvartinio kapitalo didinimui.

„SoftBank Group“ valdo nemažai turto telekomunikacijų, elektro-
ninės prekybos, finansų, žiniasklaidos ir kitose srityse.

Koronaviruso COVID-19 pandemijai išprovokavus griūtį pasau-
lio akcijų rinkose, daugelio „SoftBank Group“ portfelyje esančių
bendrovių vertė smarkiai sumažėjo. Pačios „SoftBank Group“ akcijų
kursas nuo vasarį pasiekto aukščiausio lygio krito daugiau nei 50
procentų.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
Parduoda
Žemės sklypus
3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Šilavoto sen., Prienų r. Tel. 8 608 80979.
Perka
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 Prie-
nuose arba Birštone. Tel. 8 647 45934.
Ieškome 100–300 kv. m patalpų, nuomai ar-
ba pirkimui. Tel. 8 600 85875.
Automobiliai, dalys
Parduoda
„Audi A6“ (1999 m., 2,4 l, TDI, šonas
daužtas, važiuojanti). Tel. 8 675 13931.
„VW Golf II“ (1989 m., 1,6 l, B, TA iki 2020
m. 09 mėn., šviesiai žalios spalvos, 200
Eur). Tel. 8 650 73095.
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
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.
Šieną ritiniais arba „kitkomis“. Maistines ir
sėklines bulves, grikius, grūdus sėjimui ir
pašarams. Tel. 8 650 10595.

Įvairios veislės vaismedžių, uogakrūmių,
riešutmedžių sodinukus. Galimas pristaty-
mas. Tel. 8 611 64024.
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.
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.
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.
Beržines, alksnines malkas. Atveža. Tel. 8
625 97091.



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.
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir refinansuojame tu-
rimas bei kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora,
Bitė ir kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000 eurų, laiko-
tarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos konkurencin-
gai mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų
kaupimo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 621263). Tel. 8
601 50935.

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.
Kaminų įdėklai, gaminimas, montavimas,
kaminų valymas. Tel. 8 645 87304 (Vytau-
tas).
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.
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.
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.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com
Darbo skelbimai
Reikalinga
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
53 m. vyras, be žalingų įpročių, susipažintų
su moterimi nuo 40 iki 54 m. rimtai draugys-
tei. Tel. 8 675 13931.
64 m. vyras, be žalingų įpročių, padėtų gy-
venimui moteriai iki 70 metų. Tel. 8 601
06057.



Liturginio kalendoriaus skaitiniai
IV GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
ANTRADIENIS
Pirmasis skaitinys (Ez 47, 1–9. 12)

Angelas mane atvedė prie šventyklos
durų, ir štai iš po slenksčio vanduo besisun-
kiąs į rytus; šventyklos, mat, priekis buvo į
rytus. Vanduo nutekėjo dešiniąja šventyklos
puse, priešais altorių. Paskui mane išvedė
pro Šiaurės vartus ir liepė man eiti išoriniu
keliu prie laukinių vartų, kurie veda į rytus.
Ir štai vanduo bečiurlenąs iš pietinės pusės.

Vyriškis, pasukęs į rytus su matavimo
virve rankoje, atmatavo tūkstantį mastų ir
liepė man žengti per vandenį. Vanduo tesie-
kė iki kulkšnių. Tada jis atmatavo dar tūks-
tantį mastų ir liepė man eiti per vandenį.
Vanduo pasiekė iki kelių. Ir vėl jis atmatavo
tūkstantį mastų ir liepė man bristi. Vanduo
jau siekė iki klubo. Jis dar atmatavo tūks-
tantį mastų. Čionai jau buvo upė, kurios ne-
galėjau perbristi: vanduo čia buvo gilus –
patvinęs plaukimui; tai buvo upė, kurios ne-
begalima perbristi. Tada jis paklausė: „Ar tai
pamatei, žmogaus sūnau?“ Po to jis mane
sugrąžino į upės krantą.

Sugrįžęs mačiau upės krante labai
daug medžių – šiapus ir anapus. Jis tarė
man: „Vanduo tas nuteka į rytinę sritį, nubė-
ga Arabon ir įteka jūron – į jūrą su suterštu
vandeniu. Todėl tas jūros vanduo pasveiks-
ta. Visi ten lakstantys gyviai, kur tik upė pa-
siekia, išliks gyventi. Labai pagausės žuvų,
kur tik vanduo tas atplūsta. Ir bangos taps
sveikos: kur tik pasiekia ta upė, viskas išliks
gyventi.

Šioje ir anoje upės pakrantėje augs
įvairiausi vaismedžiai. Nevys jų lapai, nesi-
baigs jų vaisiai. Jis ves kas mėnesį šviežius
vaisius; mat, upės vanduo atplūs iš
šventovės. Jų vaisiai bus maistui, o lapai
tiks vaistui“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 45, 2–3. 5–
6. 8–9)

P. – Su mumis dangaus kariuome-
nių Viešpats, Jokūbo Dievas – štai mūsų
tvirtovė.

Dievas – prieglauda mūsų, tvirtovė:
Jis varguose ištikimiausias mūsų Globėjas.
Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų,
Jei kalnai griūtų į jūrų gelmę. – P.
Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą,
Kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.
Dievas jo viduje – jam nėra ko bijotis;
Kas rytas anksti ateis jam Dievas padėti. –
P.
Su mumis dangaus kariuomenių Viešpats,
Jokūbo Dievas – štai mūsų tvirtovė.
Eikite pasižiūrėkit, ką Viešpats nuveikia,
Kokių stebuklų jis žemėje daro. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ps 50, 12a.
14a)

  Sutverk širdį man tyrą, o Dieve; išgelbėk
mane, ir būsiu laimingas.

Evangelija (Jn 5, 1–3a. 5–16)
Buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į

Jeruzalę.
Jeruzalėje, prie Avių vartų, yra mau-

dyklė, žydiškai vadinama Betsata, turinti
penkias stogines. Jose gulėdavo daugybė
ligonių – aklų, raišų, išsekusių.

Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs tris-
dešimt aštuonerius metus. Pamatęs jį gulin-
tį ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus
paklausė: „Ar norėtum pasveikti?“

Ligonis atsakė: „Viešpatie, aš neturiu
žmogaus, kuris, vandeniui sujudėjus, mane
įkeltų į tvenkinį. O kol aš pats nueinu, kitas
įlipa griečiau už mane“.

Tada Jėzus tarė: „Kelkis, imk savo gul-
tą ir eik!“ Ir žmogus bematant išgijo, pasiė-
mė gultą ir pradėjo vaikščioti.

Toji diena buvo šeštadienis. Todėl
žydai užsipuolė išgydytąjį: „Šiandien
šeštadienis, tau negalima nešti gulto“.

Jis paaiškino: „Tas, kuris mane pagy-
dė, man liepė: 'Imk savo gultą ir eik!'“

Jie klausinėjo: „O kas tasai žmogus,
kuris tau liepė: 'Imk ir eik?'“ Išgydytasis
nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus buvo
pasitraukęs dėl minios, susirinkusios toje
vietoje.

Vėliau Jėzus jį susitiko šventykloje ir
tarė: „Štai tu esi pasveikęs. Daugiau nebe-
nusidėk, kad neatsitiktų kas blogesnio!“
Žmogus nuėjo ir pranešė žydams, kad jį
išgydė Jėzus. Žydai dėl to ir persekiojo Jė-
zų, kad jis taip darydavo šeštadienį.
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