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SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 kovo 27 d.(penktadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Kovo 27 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 131

Pandemijos diena pagal PSO 17

Karantino diena Lietuvoje 12
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 29
Tarptautinė teatro diena
Saulė teka 06:05, leidžiasi 18:45, dienos ilgumas 12.40, jaunatis (3 mėnulio diena)
Vardadieniai: Nikodemas, Rupertas, Alkmenas, Rūta, Aleksandras, Lidija
Sode, darže: tinkamas laikas kaupti vaisius, konservuoti šakniavaisius.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 549 137

Sergantys lengva forma 374 680

Sergantys sunkia forma 20 971

Pasveikę 153 486

Mirę 24 863

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 99 058

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3 540

Užsikrėtę Europoje 250 287

Mirę Europoje 13 950

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 2 536



Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 79

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 32 442

Mirę Rytų Viduržemio regione 2 162

Užsikrėtę Amerikos regione 75 712

Mirę Amerikos regione 1 065

Užsikrėtę Afrikos regione 1 937

Mirę Afrikos regione 31

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 340

Mirusių Kinijoje 3 292 (+5)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 80 589

Mirusių Italijoje 8 215 (+~700)

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 64 059

Mirusių Ispanijoje 4858 (+~1200)

Užsikrėtusių Irane iš viso 32 332

Mirusių Irane 2 378

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 29 155

Mirusių Prancūzijoje 1 696

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

Užsikrėtę 345 (55)

Sergantys 239

Pasveikę 1 (0)

Mirę 5 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 5495 (1175)



Naujienos COVID-19

JK premjerui B. Johnsonui patvirtinta COVID-19 infekcija

Londonas, kovo 27 d. (AFP-BNS). Jungtinės Karalystė premje-
ras Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas) penktadienį pranešė,
kad jam nustatyta naujojo koronaviruso infekcija COVID-19, todėl jis
izoliuojasi.

„Intersurgical“ medikams pagamins 1 mln. respiratorių

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Lietuvos medicinos priemonių gamin-
toja „Intersurgical“ medikams pagamins 1 mln. vienetų kaukių-respi-
ratorių.

„Šiandien pasirašėme sutartį, kuria įtvirtinome 1 milijono tokių
kaukių-respiratorių užsakymą Lietuvos medikams“, – feisbuke
pranešė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Pasak jo, tokį kiekį respiratorių įmonė pagamins per kelis mėne-
sius, o sprendimus, kaip pritaikyti šias kaukes, ji rado per labai
trumpą laiką.

Rusijoje koronavirusu užsikrėtė prezidento administracijos
darbuotojas

Maskva, kovo 27 d. („Interfax“-BNS). Naujuoju koronavirusu
užsikrėtė vienas iš Rusijos prezidento administracijos darbuotojų,
pranešė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Pasak Kremliaus atstovo, Rusijos prezidentas Vladimiras Puti-
nas imasi papildomų sanitarinių priemonių, kad apsisaugotų nuo
užkrato, bet tuo pat metu tęsia savo veiklą.

Su koronavirusu kovojantiems medikams bus mokami 15
proc. didesni atlyginimai – ministras

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Su koronavirusu kovojantiems medi-
kams bus mokami 15 proc. didesni atlyginimai, penktadienį pranešė
sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Padidinti atlyginimai bus mokami nuo karantino paskelbimo



pradžios iki jo atšaukimo, numato ministro pasirašytas įsakymas.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje išplitus COVID-19
uždaryta dešimt skyrių

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Dėl išplitusios koronaviruso infekcijos
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje šiuo metu uždaryta dešimt sky-
rių, sako įstaigos vadovas Vinsas Janušonis.

Pasak jo, Klaipėdoje įvairiomis lėtinėmis ligomis sirgusio 94 me-
tų paciento mirtis nebuvo nulemta jam nustatyto koronaviruso,

„Mirė pacientas vakar, tyrimą jo gavome paėmę visų pacientų
tyrimus profilaktiškai, atsakymą gavome jau po to, kai jis buvo
miręs. Mirtis nieko bendro su šia infekcija neturi, jis sirgo sunkiomis
ligomis: širdies nepakankamumu, cukralige,“ – žurnalistams penkta-
dienį sakė V. Janušonis.

JAV lėktuvnešyje daugėja užsikrėtusių koronavirusu

Vašingtonas, kovo 27 d. (AFP-„Interfax“-BNS). Ramiajame van-
denyne plaukiojančio lėktuvnešio „USS Theodore Roosevelt " įgulos
narių, užsikrėtusių naujuoju koronavirusu, padaugėjo iki mažiausiai
23, todėl kariškiai svarsto galimybę izoliuoti visą laivą uoste,
pranešė JAV žiniasklaida.

17,6 tūkst. litrų ikiteisminiame tyrime paimto alkoholio per-
duota dezinfektantų gamybai

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Vilniaus apygardos prokuratūros pro-
kuroras ikiteisminio tyrimo metu paimtus 17,6 tūkst. litrų etilo alko-
holio nusprendė perduoti visuomenės reikmėms.

Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, alkoholis neatlygintinai
perduotas Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai si-
tuacijų centrui dezinfekcijai ir sveikatos priežiūros reikmėms skirtų
priemonių gaminimui.

Į namus iš karantino Vilniaus viešbučiuose nori vykti tik
apie pusė žmonių

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Iš karantino Vilniaus viešbučiuose



grįžti į namus norą pareiškė tik apie pusė čia izoliuotų žmonių, visi
to norėjusieji turėtų būti išleisti namo penktadienį, teigia Vilniaus sa-
vivaldybės atstovai.

Kaip BNS informavo Vilniaus mero patarėjas Karolis
Žukauskas, iš viso ketvirtadienį viešbučiuose buvo 560 žmonių, 255
iš jų pareiškė norą izoliuotis namuose.

„Vakar į namus išleisti 108, likusieji pradėti išleisti šiandien, iki
13 val. procedūra bus baigta. Iš nepareiškusiųjų noro išsikelti dalis
neturi kur izoliuotis, dalis įvertino tai, kad turėti nemokamą nakvynę
ir maistą dvi savaites gerame viešbutyje nėra jau taip ir blogai“, –
BNS sakė K. Žukauskas.

Anot jo, tarp nenorinčių grįžti į namus – apie pusšimtis piliečių iš
viešbučio „Crowne plaza“. Juos savivaldybė norėjo perkelti į pigesnį
viešbutį.

„Bet „Crowne plaza“ gyventojai, kurie liko, pasakė, kad nesutiks
būti iškelti į kitus viešbučius, ir jei bandysim iškelti kitur, kvies
žiniasklaidą“, – teigė K. Žukauskas.

Koronavirusu serga apie 30 Lietuvos medikų, 14 iš jų –
Klaipėdoje

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Lietuvoje yra apie 30 koronavirusu
užsikrėtusių medikų, 14 iš jų – Klaipėdoje, BNS penktadienį sakė
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Daiva Raz-
muvienė.

„Bendras skaičius gali būti apie 30 visoje Lietuvoje: Ukmergėje
– aštuoni, Klaipėdoje – 14, Tauragėje vienas, Kaune – keturi, dar tu-
ri pateikti Panevėžys ir Vilnius“, – penktadienį sakė ji.

Dar 545 medikai yra saviizoliacijoje dėl kontaktų su
užsikrėtusiais ar įtariamais koronaviruso atvejais.

Lietuvoje penktadienio ryto duomenimis nustatyti 345 koronavi-
ruso atvejai, mirė penki infekcija sirgę žmonės: trys Ukmergėje, po
vieną Panevėžyje ir Klaipėdoje.

D. Razmuvienės duomenimis, 40 procentų užsikrėtusiųjų gydo-
mi namuose.

„Hospitalizacija – 60 procentų, ambulatoriškai – 40 procentų, vi-
si lengvi ir vidutinės būklės, sunkių yra nedaug“, – sakė ji.

Latvijos žiniasklaidos sektorius ant bankroto slenksčio –



reguliuotojas

Ryga, kovo 27 d. (BNS). Latvijos žiniasklaidos sektorius yra
atsidūręs ties bankroto riba, skelbia Nacionalinė elektroninės
žiniasklaidos taryba (NEŽT).

„Šalies žiniasklaida yra atsidūrusi ant bankroto slenksčio“, –
Latvijos radijui sakė NEŽT pirmininkas Ivaras Abolinis.

Pasak jo, tokia padėtis susiklostė reklamos užsakovams
masiškai nutraukinėjant sutartis pagal nenugalimos jėgos sąlygą,
dėl to drastiškai sumažėjo tiek visuomeninės, tiek ir komercinės
žiniasklaidos įmonių pajamos. Daugelio jų pajamos sunyko
vidutiniškai 50 proc., o kai kurių – 70-80 procentų.

„Jei tokia situacija užsitęs, artimiausiais mėnesiais stebėsime
žiniasklaidos priemonių užsidarinėjimą. Drįstu prognozuoti, kad jo
mastai gali būti dideli. Situacija yra labai rimta“, – pabrėžė I. Aboli-
nis.

Britanijoje šunis bandoma išmokyti užuosti koronaviruso
infekciją

Londonas, kovo 27 d. (AFP-BNS). Viena Britanijos ne pelno or-
ganizacija penktadienį paskelbė, kad bendradarbiaudama su moks-
lininkais aiškinasi, ar šunys galėtų padėti aptikti koronaviruso infek-
cija COVID-19 užsikrėtusius pacientus, naudodamiesi savo jautria
uosle.

Organizacija „Medical Detection Dogs“ bendradarbiaus su Lon-
dono higienos ir atogrąžų medicinos mokyklos (LSHTM) bei šiaurės
rytų Anglijoje veikiančiu Daramo universitetu, kad išsiaiškintų, ar
šunys galėtų diagnozuoti pandeminę ligą.

Šis tyrimas remiasi ankstesnėmis studijomis dėl šunų gebėjimo
užuosti maliariją ir yra pagrįstas prielaida, kad kiekviena liga
pasižymi savitu kvapu.

Tyrime dalyvaujančios organizacijos nurodė pradėjusios
pasiruošimus šešių savaičių šunų dresūros etapui, kad „padėtų
užtikrinti greitą, neinvazinį diagnostiką epidemijos vėlyvuoju etapu“.

„Medical Detection Dogs“ anksčiau dresavo šunis, kad jie aptik-
tų kitokias ligas, pavyzdžiui, vėžį, Parkinsono ligą ar bakterines in-
fekcijas pagal pacientų ėminius.

Šunys taip pat sugeba aptikti nežymius odos temperatūros



pokyčius, todėl tikėtina, kad jie galėtų padėti nustatyti, ar žmogus
karščiuoja.

Latvijoje savaitgaliais nedirbs prekybos centrai, kuriuose –
10 ir daugiau parduotuvių

Ryga, kovo 27 d. (BNS). Ypatingosios padėties Latvijoje dėl ko-
ronaviruso pandemijos galiojimo laikotarpiu savaitgaliai negali dirbti
prekybos centrai, kuriuose veikia 10 ir daugiau parduotuvių, įveda-
mus ribojimus patikslino Ekonomikos ministerija.

Nustatyta galinčio savaitgaliais veikti prekybos centro ploto riba
– iki 10 tūkst. kvadratinių metrų.

Recesija Švedijoje šiemet bus didesnė negu per 2008-ųjų
krizę – „Swedbank“

Stokholmas, kovo 27 d. („Interfax“-BNS). Švedijos ekonomika –
didžiausia Šiaurės Europoje – šiemet gali patirti didžiausią recesiją,
kokią tik mena šalies gyventojai, o plintantis koronavirusas greičiau-
siai padarys didesnę žalą negu 2008 metų finansų krizė, mano ban-
ko „Swedbank“ analitikai.

Švedijos bendrasis vidaus produktas (BVP) 2020 metais gali
smukti 4 procentais. Tačiau nuosmukis gali pasiekti ir 8 proc., jeigu
ekonominis sukrėtimas išprovokuos įmonių bankrotų bangą, teigia
banko ekspertai.

„Nors imamasi precedento neturinčių fiskalinių paskatų“, nedar-
bo lygis artimiausiais mėnesiais, kaip manoma, gali viršyti 10 proc.,
pažymima banko analitikų parengtoje apžvalgoje.

Dar sausį „Swedbank“ prognozavo, jog Švedijos BVP šiemet
padidės 1,4 proc., rašo agentūra „Bloomberg“.

Brazilijos prezidentas leido maldos namams per karantiną
tęsti religines apeigas

Brazilija, kovo 27 d. (AFP-BNS). Brazilijos prezidentas Jairas
Bolsonaro (Žairas Bolsonaru) ketvirtadienį paskelbė dekretą, kuriuo
nurodė, kad maldos namai teikia „būtinas paslaugas“, todėl jiems
neturi būti taikomos izoliacijos taisyklės, paskelbtos dėl koronaviru-
so pandemijos.



Ultradešiniųjų pažiūrų Brazilijos lyderis pastarosiomis savaitė-
mis ne kartą piktinosi kovai su koronavirusu pasitelktomis karantino
priemonėmis, kurios esą gali sugriauti šalies ekonomiką.

Kitos naujienos

Per savaitę eismo įvykiuose žuvo trys žmonės

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Per savaitę šalies keliuose įvyko 26
eismo įvykiai, per kuriuos nukentėjo žmonės, trys žmonės juose
žuvo, sužeisti – 28.

Eismo įvykiuose žuvo pėsčiasis bei dviračio ir motorolerio vai-
ruotojai, pranešė Lietuvos kelių policija.

Tarp sužeistųjų šią savaitę – du nepilnamečiai – dvylikametis
keturračio vairuotojas ir šešiolikametė automobilio keleivė. Iš viso
eismo įvykiuose nukentėjo 12 vairuotojų, septyni keleiviai, penki
pėstieji ir keturi dviratininkai.

Pirminiais duomenimis, neblaivūs vairuotojai dalyvavo šešiuose
eismo įvykiuose, per kuriuos sužeisti devyni žmonės.

Palyginti su praėjusių metų ta pačia savaite, pirminiais duome-
nimis, nors žmonių žuvo tiek pat, įvyko 20 eismo įvykių mažiau ir
sužeista 20 žmonių mažiau.

Šiais metais, iki kovo 26 dienos imtinai, per eismo įvykius Lietu-
voje žuvo 35 žmonės, septyniais mažiau nei 2019 metais per tą patį
laikotarpį.

Kėdainių rajone keturi kaukėti plėšikai apvogė parduotuvę

Vilnius, kovo 27 d. (BNS). Ketvirtadienį Kėdainių rajone,
Beinaičių kaime, keturi kaukėti asmenys įsiveržė ir apiplėšė
parduotuvę.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, į
parduotuvę plėšikai įsiveržė apie 19.30 val. ir pagrobė alkoholinius
gėrimus bei kasoje buvusius pinigus.

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)
PENKTADIENIS
Pirmasis skaitinys (Išm 2, 1a. 12–22)

Mintis viens kitam reikšdami neteisingas,
bedieviai kalbėjo: „Šalin tą teisuolį
Jis drumsčia ramybę, neduoda gyventi.
Jis mums priekaištauja: mes teisę

pažeidžią;
ir kaltina nuolat: mes laužą dorovę.
Jis giriasi Dievą geriausiai pažįstąs
ir sakosi esąs tiesiog Dievo vaikas.
Galvosenai mūsų jis priešgina tikras,
ir mums įkyrėjo jau vien tas jo žvilgsnis.
Ne toks kaip kitų jo gyvenimas visas;
jie eina keliais visiškai skirtingais.
Mus laiko menkystėm, ir mūsų kelią,
lyg kokį mėšlą iš tolo aplenkia.
Jis teigia: teisuolis pabaigsiąs laimingai,
ir giriasi, paisto, kad Dievas – jo tėvas.
Kokia čia teisybė, tuojau pamatysim,
mes pažiūrėsim, kuo baigsis jo dienos.

Mat, jeigu teisuolis tikrai sūnus Dievo,
tai Dievas jį gintų, vaduotų iš priešų.
Tad imkim jį bjaurot, gerai pakankinkim –
ir mes pamatysim, ar jis toks kantrutis,
ištirsim ar tikras tas jo nuolankumas.
Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti;
juk sakęs yra: jis sulauksiąs pagalbos“.

Jie šitaip galvoja, tačiau apsirinka,
nes jų sugedimas aklus juos padaro.
Jie nieko nežino, ką paslėpė Dievas,
jie netiki atlygiu, skirtu teisiajam, –
tad tyrosios sielos garbės susilaukia.

Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 17–21. 23)
P. – Artimas Viešpats sugrudusiai

širdžiai.

Nuo piktavalių nusigręš Viešpaties veidas,
ir nieks nebeminės žemėj jų vardo.
Šaukias teisieji – juos Viešpats išgirsta,
iš visų nelaimių juos gelbi. – P.
Artimas Viešpats sugrudusiai širdžiai,
išvargintas sielas pagydo.
Daugel bėdų ištinka teisuolį,
bet išvaduoja jį Viešpats. – P.

Saugo Viešpats jo visus kaulus:
nė vienas jų nesulūžta.
Viešpats vaduoja saviškių gyvybę.
Sveikas išlieka, kuris prie jo glaudžias. –

P.

Posmelis prieš Evangeliją (Mt 4, 4b)
Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiek-

vienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.
Evangelija (Jn 7, 1–2. 10. 25–30)
Jėzus vaikščiojo po Galilėją. Jis nenorėjo

eiti Judėjon, nes žydai tykojo nužudyti.
Artėjo žydų palapinių šventė. Kai jo broliai

iškeliavo į šventę, tuomet ir jis išėjo, bet ne
viešai, o tarsi slapčiomis.

Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo:
„Ar tik ne šitą nori nužudyti? Štai jis viešai
kalba, ir niekas jam nieko nesako. Gal vy-
resnybė įsitikino, jog jis Mesijas? Tačiau
mes žinome, iš kur jis kilęs. O kai ateis Me-
sijas, niekas nežinos, iš kur jis“.

Tuomet Jėzus, mokydamas šventykloje,
garsiai šaukė: „Išties, jūs mane pažįstate ir
žinote, iš kur aš kilęs. Ne pats nuo savęs
atėjau, bet tikras yra tas, kuris mane atsiun-
tė, o jūs jo nepažįstate. Aš jį pažįstu, nes iš
jo esu atėjęs ir jis yra mane siuntęs“.

Tuomet jie norėjo Jėzų suimti, bet nė vie-
nas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar nebu-
vo atėjusi jo valanda“.
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