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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 424 875

Sergantys lengva forma 283 591



Sergantys sunkia forma 13 128

Pasveikę 109 216

Mirę 18 940

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 96 580

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3 502

Užsikrėtę Europoje 195 511

Mirę Europoje 10 189

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 1 990

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 65

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 27 215

Mirę Rytų Viduržemio regione 1 877

Užsikrėtę Amerikos regione 49 444

Mirę Amerikos regione 565

Užsikrėtę Afrikos regione 1 305

Mirę Afrikos regione 26

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 218

Mirusių Kinijoje 3 281 (+4)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 69 176

Mirusių Italijoje 6 820 (+~800)

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 42 058

Mirusių Ispanijoje 2 991 (+~600)

Užsikrėtusių Irane iš viso 24 811

Mirusių Irane 1 934



Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 22 304

Mirusių Prancūzijoje 1 100

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

Užsikrėtę 255 (76)

Sergantys 250

Pasveikę 1 (0)

Mirę 4 (3)

Ištirtų dėl koronaviruso 3471 (737)

Naujienos COVID-19

G. Nausėda pritaria karantino sąlygų ir bausmių
griežtinimui

Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Prezidentas Gitanas Nausėda sako
pritariantis karantino sąlygų ir bausmių griežtinimui, siekiant
užtikrinti, kad rizikos zonoje esantys žmonės neplatintų koronaviru-
so užkrato šalies viduje.

Sveikatos apsaugos ministro sprendimu, nuo antradienio visi į
Lietuvą grįžtantys žmonės turi būti privalomai dviem savaitėms izo-
liuojami savivaldybių paskirtose patalpose.

Vyriausybė dėl bausmių griežtinimo karantino taisyklių pažeidė-
jams numato apsispręsti vėliau trečiadienį, o galutinį žodį tars Sei-
mas kitą savaitę.

„Visos šios priemonės komplekse turi duoti teigiamą rezultatą ir
mes ženkliai sumažinsime koronaviruso plitimo pavojų čia šalies vi-
duje“, – sakė G. Nausėda.

Kartu prezidentas paragino centrinę valdžią ir savivaldybes ge-
riau koordinuoti pasirengimą sprendimų įgyvendinimui, nes, pasak
jo, konfliktinės situacijos mažina pasitikėjimą valdžios institucijomis.

Britanijos sosto įpėdiniui princui Charlesui nustatyta koro-
naviruso infekcija



Londonas, kovo 25 d. (AFP-BNS). Velso princui Charlesui (Čarl-
zui), vyriausiam Britanijos karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) sūnui
ir sosto įpėdiniui, buvo nustatyta naujojo koronaviruso infekcija CO-
VID-19, trečiadienį pranešė jo biuras.

71 metų karališkosios šeimos nariui pasireiškė lengvi infekcijos
simptomai, „bet visais kitais atžvilgiais jo sveikata gera“, pažymėjo
Klarenso rūmai.

„Kornavalio kunigaikštienė [Camilla] taip pat buvo patikrinta, bet
ji virusu neužsikrėtusi“, – pridūrė princo biuras.

„Remiantis vyriausybės ir medikų rekomendacijomis, princas ir
kunigaikštienė dabar saviizoliuojasi namuose Škotijoje“, – pažymėjo
jų atstovai.

„Neįmanoma tiksliai nustatyti, nuo ko princas užsikrėtė virusu,
žinant, kiek daug susitikimų jis pastarosiomis savaitėmis surengė
vykdydamas savo viešąsias pareigas“, – pridūrė Klarenso rūmai.

93 metų karalienė Elizabeth ir jos 98 metų vyras princas Phili-
pas kovo 19-ąją išvyko į Vindzoro pilį netoli Londono, dėl koronavi-
ruso protrūkio savaite paankstinę savo Velykų atostogas.

Jungtinėje Karalystėje iki šiol oficialiai užregistruota daugiau
kaip 8 000 COVID-19 atvejų, o 422 žmonės mirė.

Ispanija aplenkė Kiniją pagal mirtinų COVID-19 atvejų
skaičių

Madridas, kovo 25 d. (AFP-BNS). Ispanija trečiadienį pranešė,
kad šalyje mirė jau 3 434 asmenys, kuriems buvo diagnozuota nau-
jojo koronaviruso infekcija COVID-19, todėl šalies bendras aukų
skaičius tapo didesnis nei Kinijoje, šios pandemijos pirminiame
židinyje.

Kaip pranešama, per pastarąją parą mirė dar 738 koronavirusu
užsikrėtę žmonės.

Iš viso šalyje nustatyta 47 610 užsikrėtimo koronavirusu atvejų,
informavo Sveikatos apsaugos ministerija.

Siūloma papildomai remti dirbančius neįgaliuosius

Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Seimo Socialinių reikalų ir darbo bei
Ekonomikos komitetų vadovai ragina Vyriausybę rasti galimybių ir



karantino metu papildomai remti dirbančius neįgaliuosius.
„Daug neįgaliųjų dirba paslaugų ir gamybos įmonėse ir ši veikla

nėra sustabdyta ir niekaip negali  vykti nuotoliniu būdu. Bijoma, kad
dėl galimų bankrotų ar sumažėjus darbo apimtims, neįgalieji neteks
darbo“, – sako Socialinių reikalų ir darbo pirmininkė socialdarbietė
Rimantė Šalaševičiūtė.

Žmonių su negalia užimtumo lygis Lietuvoje yra žemiausias Eu-
ropos Sąjungoje – 45,5 proc. ES vidurkis siekia 47,4 procento.

Dabar Lietuvoje yra 159 tūkst. darbingo amžiaus neįgaliųjų, iš
kurių socialinėse įmonėse šių metų pradžioje dirbo 6,67 tūkst., iš jų
376 turi mažiausią – iki 25 proc. darbingumą.

Dar 47,2 tūkst. neįgaliųjų dirba atviroje darbo rinkoje.

R. Šimašius: grįžusios šeimos bus išleidžiamos karantino į
namus

Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Vilniaus meras Remigijus Šimašius
sako, kad suderinus su Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centru iš užsienio parvykusios šeimos bus išleidžiamos laikytis ka-
rantino namuose.

„Vakar vėlai vakare informavau ministrą pirmininką ir sveikatos
apsaugos ministrą, kad priimame šį sprendimą ir dar vakar iš šiltųjų
kraštų grįžusio vėlyvo skrydžio vilniečių šeimas paleidome karanti-
nuotis joms priimtinose – paprastai jų pačių – patalpose, šeimos iš
kitų miestų apgyvendintos saugiai ir bus paleistos šiandien“, – tre-
čiadienio rytą feisbuke rašė R. Šimašius.

Meras pažymi, kad toks savivaldybės sprendimas
neprieštarauja sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsa-
kymui dėl privalomo grįžusiųjų izoliavimo savivaldybės patalpose.
Pasak R. Šimašiaus, savivaldybės administracijos sprendimu izolia-
vimosi patalpomis gali būti paskirti šeimos namai.

„Mes nuo šįryt pradėjom taikyti tvarką, kad šeimos su
mažamečiais vaikais gali būti izoliuojami mūsų paskirtose patalpo-
se, kaip numato operacijų centro vadovo sprendimas, bet daugeliu
atveju tai būtų pačios šeimos patalpos su įpareigojimu, užtikrinimu,
kad ten bus laikomasi izoliavimo priemonių“, – vėliau per spaudos
konferenciją trečiadienį sakė R. Šimašius.

Didmiesčių merai tvirtina, kad tai apsunkins kovą su COVID-19,
bus eikvojami administraciniai ir gydytojų ištekliai, jų mažiau liks su-



nkiems ligoniams, o tai kainuos gyvybes.

Rusijoje karantino pažeidėjams grės iki septynerių metų
įkalinimo

Maskva, kovo 25 d. (AFP-BNS). Rusijos įstatymų leidėjai pasiū-
lė įvesti griežtas bausmes, įskaitant laisvės atėmimą iki septynerių
metų, asmenims, nesilaikantiems dėl koronaviruso pandemijos pa-
skelbto karantino taisyklių.

Teisės akto projekte, kurį ketinama svarstyti trečiadienį, už ka-
rantino taisyklių nesilaikymą numatytos baudos nuo 500 tūkst. rub-
lių (5 900 eurų) iki 2 mln. rublių (23 700 eurų).

Italijoje gali būti teisiamas kunigas, karantino sąlygomis
krikštijęs vaiką

Roma, kovo 25 d. („Interfax“-BNS). Italijos karabinieriai nutrau-
kė krikštynas netoli Neapolio esančio San Dženaro Vezuvjano mies-
telio bažnyčioje, antradienį pranešė šalies laikraštis „La Repubbli-
ca“.

Dėl kunigo, tėvų, krikštatėvio ir fotografo veiksmų, susijusių su
praeitą savaitę įvykusiu incientu, atliekamas tyrimas, nes jie nepai-
sė šalyje dėl koronaviruso plitimo grėsmės įvesto masinių renginių
draudimo.

G. Nausėda: koronavirusas mažina fizinės žvalgybos gali-
mybes, auga rizika ryšių saugumui

Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Prezidentas Gitanas Nausėda sako,
kad dėl koronaviruso pandemijos apribojus žmonių judėjimą Rusijos
galimybės vykdyti fizinį šnipinėjimą prieš Lietuvą sumenko, tačiau
tuo pat metu auga rizika elektroninei erdvei ir ryšių tinklams.

VSD direktorius Darius Jauniškis savo ruožtu teigė, kad
žvalgyba stebi, jo teigimu, neraminančias tendencijas informacinėje
erdvėje, kai siekiama mažinti pasitikėjimą Lietuvos valdžios instituci-
jų sprendimais.

„Šiuo metu stebime labiausiai Rusijos žvalgybos institucijų su-
aktyvėjimą. Jei dėl koronaviruso protrūkio gerokai sumenksta gali-
mybės fizinei žvalgybai dėl fizinių kontaktų apribojimo, tai viskas ke-



liasi į elektroninę erdvę ir turbūt mūsų darbo režimo pasikeitimas,
pokalbių perkėlimas nuotoliniu būdu sukelia dar didesnį mūsų tinklų
pažeidžiamumą ir natūralų interesą vykdyti intervencijas į tuos tink-
lus“, – spaudos konferencijoje sakė G. Nausėda.

Patvirtinta ketvirtoji mirtis nuo koronaviruso - mirė panevė-
žietis, grįžęs iš PAR

Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Respublikinėje Panevėžio ligoninėje
mirė koronaviruso infekcija sirgęs asmuo, tai – ketvirtasis mirties
nuo infekcijos atvejis, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ministerija pranešė, kad asmuo priklausė rizikos grupei.
Kaip BNS sakė Respublikinės Panevėžio ligoninės atstovas

spaudai Vytautas Riaubiškis, pacientas į ligoninę paguldytas prieš
daugiau nei dvi savaites, jis į įstaigą kreipėsi grįžęs iš Pietų Afrikos
Respublikos, jo būklė visą laiką buvo sunki.

Kaip skelbta anksčiau, pacientas į įstaigą paguldytas anksčiau,
dėl kitų negalavimų, jam koronavirusas diagnozuotas jau esant ligo-
ninėje. Dėl to privalomam karantinui išsiųstas 51 asmuo iš ligoninės
personalo, didžioji dalis – medikų. Po pirmųjų tyrimų jiems koroanvi-
ruso infekcija nenustatyta.

Lietuvoje nustatyti 255 koronaviruso atvejai, keturi žmonės mi-
rė: trys Ukmergėje, vienas – Panevėžyje.

N. Mačiulis: krizė turės ir teigiamų pasekmių verslui

Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Koronaviruso sukeltos krizės ir karan-
tino poveikį jau patiria 40 proc. šalies įmonių, sako „Swedbank“ vy-
riausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Jo teigimu, krizė turės ir tei-
giamų pasekmių verslui – nepriklausyti vien nuo Kinijos norinčios
pasaulio bendrovės po krizės turės diversifikuoti tiekimo grandinę.

„Skaičiuojame, kad apie 40 proc. Lietuvos ekonomikos, Lietu-
vos sektorių ir įmonių patiria neigiamą netiesioginę įtaką, susijusią
su mažmenine paklausa mūsų eksporto rinkose, neigiamą įtaką, su-
sijusią su tuo, kad dalis darbuotojų dabar negauna pilnų pajamų, o
ateityje, tikėtina, irgi negaus išaugus nedarbo lygiui. Ir dėl to taip pat
šių metų bendrasis vidaus produktas bus mažesnis“, – trečiadienį
telekonferencijoje sakė N. Mačiulis.

Bankas prognozuoja, kad šalies bendrasis vidaus produktas



(BVP) antrąjį šių metų ketvirtį gali smukti dešimtadaliu, o per visus
metus – 5 proc.

N. Mačiulio teigimu, krizė turės tiek neigiamų, tiek teigiamų pa-
sekmių, įskaitant ir naujas galimybes Lietuvai.

„Tai, kas įvyko dabar, labai sustiprins protekcionizmą, naciona-
lizmą ir kaltųjų paiešką. Kai išryškėjo tokie faktai, kad, pavyzdžiui,
95 proc. pasaulyje gaminamų antibiotikų gaminami Kinijoje arba
kad 80 proc. visų aktyvių komponentų, naudojamų JAV vaistų ga-
myboje, irgi yra gaminami Kinijoje, tai ar Donaldas Trumpas (Tram-
pas), ar bet kuris kitas JAV prezidentas turi labai stiprius kozirius
dar labiau raginti įmones sugrįžti į JAV, susigrąžinti gamybą ypač
svarbiuose ekonomikos sektoriuose. Manau, kad panašių tendenci-
jų matysime ir kitose pasaulio valstybėse“, – kalbėjo N. Mačiulis.

Pasak jo, dėl sutrikusios tiekimo grandinės kilęs šokas taip pat
gali lemti pasaulio įmonių polinkį diversifikuoti tiekimo grandinę ir
nepriklausyti vien nuo Kinijos.

„Tai, kad daug prekių iš Kinijos vasario-kovo mėnesiais sunkiai
pasiekė Europos Sąjungą, kitas pasaulio šalis, irgi paliks neigiamą
ekonominį pėdsaką ir daugelis įmonių pergalvos, ar tikrai visus
komponentus nori gaminti Kinijoje ar tikrai nori priklausyti nuo vie-
nos valstybės, o galbūt reikėtų – net ir už didesnę kainą – sutrum-
pinti tą tiekimo grandinę, turėti didesnes atsargas“, – sakė „Swed-
bank“ ekonomistas.

„Čia tikrai matau galimybių ir Lietuvos verslui – aptarnauti
didesnę dalį Europos Sąjungos įmonių, ir ne tik gaminant baldus, ne
tik gaminant mažesnės pridėtinės vertės tarpinio vartojimo prekes,
bet išplėsti savo galimybes“, – pridūrė jis.

Tiesa, pasak jo, didesnės atsargos, trumpesnė tiekimo grandinė
reikš ir didesnes kainas ir, bent jau vidutiniu laikotarpiu galima laukti
kai kurių prekių brangimo.

Dar viena krizės pasekmė – išaugusi pasaulio skola, galbūt
lemsianti infliaciją. Lietuvos skola, banko vertinimu, didės nuo nuo
37 proc. iki daugiau negu 50 proc. BVP.

„Tai vis tiek viena mažiausių skolų Europos Sąjungoje ir pasau-
lyje ir tikrai ne skola yra problema tame kontekste, kai centriniai
bankai yra pasiruošę supirkti visą valstybių skolą tik tam, kad nepra-
sidėtų depresija ir neišaugtų nedarbo lygis. Bet ilguoju laikotarpiu,
vėlgi ir daugeliui įmonių, ir valstybių reikės pagalvoti, ką daryti su ta
didesne skola, ir kone vienintelis sprendimas sumažinti realią sko-



los naštą bus didesnė infliacija, kurią toleruos centriniai bankai“, –
sakė N. Mačiulis.

Pernai Lietuvos BVP augo 3,9 proc., nedarbo lygis siekė 6,5
proc. Bankas iki krizės prognozavo, kad šalies ekonomika šiemet
augs 2,6 proc., o kitąmet – 2,4 proc.

Sprendimas atidėti Tokijo olimpiadą nepaveiks 2024-ųjų Pa-
ryžiaus žaidynių

Paryžius, kovo 25 d. (AFP-BNS). Sprendimas dėl koronaviruso
pandemijos atidėti šių metų Tokijo olimpiadą nepaveiks Paryžiaus
olimpinių žaidynių, vyksiančių numatytu laiku – 2024 metų vasarą,
antradienį naujienų agentūrai AFP sakė organizacinio komiteto va-
dovas Tony Estanguet (Tonis Estangė).

Antradienį Japonijos vyriausybės vadovas Shinzo Abe (Šindzas
Abė) paprašė iki 2021 metų vasaros atidėti Tokijo olimpines
žaidynes. Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) šiam prašymui pri-
tarė.

Tai pirmas kartas, kai taikos metu nukeliamos olimpinės
žaidynės.

T. Estanguet sakė, kad šis sprendimas nepaveiks Paryžiaus
olimpiados, kuri dabar įvyks praėjus trejiems metams po Tokijo
žaidynių.

Tokijo olimpiada turėjo vykti nuo liepos 24-osios iki rugpjūčio 9
dienos, tačiau buvo nuspręsta, kad dėl koronaviruso pandemijos or-
ganizuoti žaidynes būtų per daug pavojinga.

Dėl pandemijos buvo atšaukta ar atidėta dauguma svarbių tarp-
tautinių sporto renginių, įskaitant šią vasarą planuotą Europos futbo-
lo čempionatą, kuris buvo nukeltas į 2021-uosius.

Kitos naujienos

Į Šiaulių pastotę atgabentas galingas transformatorius

Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Į Šiaulius per Klaipėdos uostą atga-
bentas itin galingas autotransformatorius, skirtas miesto  pastotei,
pranešė „Litgrid“.

„Litgrid“ generalinio direktoriaus Daivio Virbicko teigimu, šiemet



joje už 6,4 mln. eurų (be PVM) bus įrengti du 250 megavoltamperų
(MVA) autotransformatoriai – tylesni, ekonomiškesni ir aplinką tau-
sojantys įrenginiai tarnaus iki 2036 metų.

Dabar pastotėje veikia 1974 ir 1980 metais pagaminti įrenginiai.
Atnaujinant šalies elektros perdavimo tinklą pernai Vilniuje

įrengti du galingi 300 MVA autotransformatoriai. Iki tol čia veikę 175
MVA galios agregatai buvo išgabenti į Alytaus pastotę.

Afganistano saugumo pajėgos nukovė sikhų maldos namų
Kabule užpuolikus

Kabulas, kovo 25 d. („Interfax“-AFP-BNS). Afganistano specia-
liosios pajėgos trečiadienį nukovė visus keturis džihadistų judėjimo
„Islamo valstybė“ kovotojus, ryte atakavusius Kabulo centre
esančius sikhų religinės mažumos maldos namus, pranešė televizi-
ja „Tolo News“, remdamasi Vidaus reikalų ministerijos informacija.

Iki dantų ginkluoti kovotojai apie 7 val. 45 min. vietos (5 val. 15
min. Lietuvos) laiku įsiveržė į sikhų gurudvarą ir dharamšalą
(viešbutį) Kabulo 1-ojo rajono Šorbazaro kvartale, kai maldos na-
muose vyko pamaldos. Prie gurudvaros taip pat driokstelėjo sprogi-
mas, todėl manoma, kad išpuolyje galėjo dalyvauti mirtininkas
sprogdintojas.

Sikkhų bendruomenės duomenimis, gurudvaroje tuo metu buvo
150–200 žmonių.

Kovotojai buvo likviduoti per apytikriai šešias valandas
užsitęsusią saugumo pajėgų operaciją.

Per šią ataką žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar 11 buvo sužeista,
nurodė „Tolo News“.

Atsakomybę už šią ataką prisiėmė Afganistane veikianti „Islamo
valstybės“ grupuotė, pranešė džihadistų tinklalapius stebinti
žvalgybos grupė SITE. Talibanas anksčiau paskelbė nesantis nie-
kaip susijęs su išpuoliu.

Anksčiau šį mėnesį IS kovotojai Kabule užpuolė mažumą
sudarančių šiitų religinį susirinkimą ir nužudė 32 žmones. „Islamo
valstybės“ džihadistai dažnai organizuoja išpuolius prieš šalies reli-
gines mažumas.

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
Kovo 25 d.
VIEŠPATIES APREIŠKIMAS (S)

Pirmasis skaitinys (Iz 7, 10–14; 8, 10)

Prabilęs Viešpats kalbėjo Achazui: „Pra-
šyk Viešpatį savo Dievą, sau ženklo – arba
apačioje iš žemybių, arba viršuje iš aukšty-
bių“.

Achazas atsakė: „Aš nieko neprašysiu ir
Viešpaties nebandysiu“.

Tuomet Izaijas prabilo: „Klausykite, Dovy-
do namai! Ar jums per maža varginti
žmones, kad jūs įkyrite ir mano Dievui?! To-
dėl pats Viešpats duos jums ženklą: štai
mergelė pradės ir pagimdys sūnų; jį suteiks
jam vardą Emanuelis, tai reiškia: 'Dievas su
mumis'“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 39, 7–11)

P. – Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo
valios.

Tau nepatiko nei kruvinos aukos, nei atna-
šos vaisių:

bet atvėrei mano ausis, kad klausytų.
Nenorėjai nei deginamų, nei atgailos

atnašų.
Tuomet aš tariau: „Ateinu!“ – P.
Knygoje apie mane yra parašyta: „Dieve,

aš trokštu įvykdyti tavąją valią;
tavo Teisynas meilus mano širdžiai“. – P.
Tavo teisumą paskelbiau susirinkimui,
Viešpatie, tu žinai, kad aš netylėjau lūpas

sučiaupęs. – P.
Neslėpiau savo širdy aš tavo teisumo,
garsiai kalbu apie tavo ištikimybę ir tavo

pagalbą
Neslepiu tavo malonės,
susirinkus didžiai daugybei. – P.

Antrasis skaitinys (Žyd 10, 4–10)

Broliai!
Neįmanomas dalykas, kad jaučių ir ožkų

kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl, atei-
damas į pasaulį, Kristus byloja: „Aukų ir
atnašų tu nebenori, bet paruošei man kūną.

Tau nepatiko ir deginamosios aukos už
nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu,
kaip knygos rietime apie mane parašyta,
vykdyti tavo, o Dieve, valios!“

Anksčiau pasakęs: „Aukų ir atnašų, degi-
namųjų ir permaldavimo aukų tu nebenori,
nemėgsti“, – o jos atnašaujamos pagal Įsta-
tymą, – jis paskui paskelbė: „Štai ateinu
vykdyti tavo valios“.

Jis panaikina viena ir nustato kita. Dėlei
tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno
atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems
laikams.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 1, 14ab)

(P.  Aleliuja.) – Žodis tapo kūnu ir gyveno
tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę. – (P.
Aleliuja.)

Evangelija (Lk 1, 26–38)

Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į
Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas,
pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juo-
zapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas
buvo Marija.

Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malo-
nėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“
Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo
sau, ką reiškia toks sveikinimas.

O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu ra-
dai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi
įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jė-
zumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiau-
siojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo
tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo
namams per amžius, ir jo viešpatavimui ne-
bus galo“.

Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks,
jeigu aš nepažįstu vyro?“

Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nu-
žengs ant tavęs ir Aukščiausiojo galybė pri-
dengs tave savo šešėliu; todėl tavo kūdikis
bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi.
Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų
senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri
buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra
negalimų dalykų“.

Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties
tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“. Ir
angelas pasitraukė.
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