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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 602 136

Sergantys lengva forma 417 597

Sergantys sunkia forma 23 563

Pasveikę 133 520

Mirę 27 456

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 100 018

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3 567

Užsikrėtę Europoje 286 697

Mirę Europoje 16 105

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 2 932

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 105



Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 35 249

Mirę Rytų Viduržemio regione 2 336

Užsikrėtę Amerikos regione 81 137

Mirę Amerikos regione 1 176

Užsikrėtę Afrikos regione 2 419

Mirę Afrikos regione 39

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 394

Mirusių Kinijoje 3 295 (+3)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 86 498

Mirusių Italijoje 9 134 (+~900)

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 65 719

Mirusių Ispanijoje 5138 (+~300)

Užsikrėtusių Irane iš viso 32 332

Mirusių Irane 2 378

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 32 964

Mirusių Prancūzijoje 1 995

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

Užsikrėtę 382 (37)

Sergantys 376

Pasveikę 1 (0)

Mirę 5 (0)

Ištirtų dėl koronaviruso 6900 (1405)



Naujienos COVID-19

D. Razmuvienė: kostiumus pakartotinai naudojusi ligoninė
„sutaupė“ nebent koronavirusą

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Kauno klinikinės ligoninės sprendi-
mas pakartotinai naudoti vienkartines medikų apsaugos priemones
„sutaupė“ nebent koronavirusą, kuriam buvo sudaryta palanki terpė
daugintis, sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemio-
logė Daiva Razmuvienė.

„Jeigu tai yra vienkartinė priemonė – apskritai kalbant apie
vienkartinę – ji negali būti naudojama antrą kartą. Jeigu yra pande-
mija, yra situacija tikrai labai rimta, ne tiktai Lietuvoje, bet ir visame
pasaulyje, ir sugalvoti tokius taupymo... net nežinau, kaip pasakyti –
tokius metodus kažką sutaupyti... Taip, sutaupė, tikriausiai, korona-
virusą“, – LRT radijui šeštadienio rytą sakė ji.

„Tikrai sutaupė ir ten, tose aprangose, maišeliuose, šiltoje patal-
poje, tikrai tam virusui buvo palankios sąlygos sudarytos išlikti gyvy-
bingam“, – kalbėjo epidemiologė.

Atleisti Kauno klinikinės ligoninės vadovą penktadienio vakarą
sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą paragino premjeras
Saulius Skvernelis.

Nuo pareigų nušalintas Kauno klinikinės ligoninės vadovas Albi-
nas Naudžiūnas sako, kad premjeras jį atleisti ragina, neįsigilinęs į
situaciją ligoninėje, o apsaugos priemones šiuo metu, pasak jo, tau-
po visas pasaulis ir vienkartiniai rūbai, jeigu jie nėra panaudoti
bendraujant su infekciniais ligoniais, yra švarūs.

Ligoninėje, anot A. Naudžiūno, apsaugos priemonių medikams
pakanka.

Į Lietuvą atgabenta dalis Kinijoje pirktų medicininių apsau-
gos priemonių

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Šeštadienį į Kauno oro uostą atga-
bentas medicininių apsaugos priemonių krovinys.

Pasak premjero, lėktuvu skraidinama apie 3 mln. porų apsaugi-
nių pirštinių, 200 tūkst. respiratorių FFP2 ir apie 33 tūkst. apsaugi-
nių akinių.



Sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis penktadienį
sakė, kad vėliau laukiama dar kelių lėktuvų su likusia užsakytos
siuntos dalimi.

„Kiekvieną dieną leisis lėktuvai“, – teigė A. Šešelgis.
Vyriausybė skelbė, kad Kinijoje iš viso užsakyta 1,8 mln. respi-

ratorių, 5,7 mln. veido kaukių, 1,8 mln. vienkartinių kepuraičių, 0,8
mln. apsauginių akinių, 1,8 mln. vienkartinių chalatų, per 1 mln. ap-
sauginių kombinezonų su gobtuvu, 15 mln. vienkartinių pirštinių, 3,6
mln. antbačių.

Šioms priemonėms pirkti Vyriausybė skyrė 24 mln. eurų.

Šri Lankoje dėl komendanto valandos pažeidimų areštuota
tūkstančiai žmonių

Kolombas, kovo 28 d. (AP-BNS). Šri Lankos policija paskelbė
dėl visoje šalyje įvestos komendanto valandos pažeidimų
areštavusi tūkstančius žmonių, tarp kurių yra vienoje mečetėje pasi-
melsti susirinkusių tikinčiųjų.

Užsikrėtimo atvejų skaičiui Šri Lankoje padidėjus iki 106, vyriau-
sybė nurodė policijai griežtai užtikrinti komendanto valandos ir so-
cialinio atstumo laikymąsi.

Gavę pranešimą, kad žmonių grupė meldžiasi vienoje mečetėje
Horovpatane 200 km į šiaurę nuo sostinės Kolombo, policininkai ir
sveikatos apsaugos darbuotojai nuvyko į tą mečetę ir areštavo 18
asmenų. Kelios dešimtys kitų žmonių pabėgo.

Nuo kovo 20-osios šalies policija dėl komendanto valandos pa-
žeidimų areštavo 4,6 tūkst. žmonių ir konfiskavo 1 125 automobi-
lius.

Policijai pranešta apie 359 karantino pažeidimus

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Per praėjusią parą policijai pranešta
apie 359 karantino pažeidimus, BNS šeštadienio rytą sakė Policijos
departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Ketvirtadienį pranešimų sulaukta šiek tiek daugiau – 365. Iš
viso nuo Lietuvoje įvesto karantino pradžios policija sulaukė dau-
giau nei 3 tūkst. pranešimų dėl karantino ar saviizoliacijos pažeidi-
mų.



Po pakartotinių neigiamų koronaviruso atsakymų, į darbą
grįžta apie 30 Panevėžio medikų

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Trisdešimties iš 51 mediko, buvusių
karantine po Panevėžio ligoninėje pacientui nustatyto koronaviruso,
pakartotiniai tyrimai neigiami, jie galės grįžti į darbą.

Emocinės pagalbos dėl koronaviruso kreipėsi dvigubai
daugiau senjorų, pirmieji medikai

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Dėl koronaviruso grėsmės Lietuvoje į
emocinės pagalbos linijas kreipėsi dvigubai daugiau senjorų nei
įprastai, taip pat – pirmieji medikai, sako emocinės paramos linijų
atstovai.

„Nuo tada, kai įvedė karantiną, tai skambučių srautai išaugo
maždaug dvigubai. Jei anksčiau sulaukdavome apie 50 naujų
skambučių per dieną, tai dabar jų yra virš 100“, – BNS sakė „Sidab-
rinės linijos“ įkūrėja Kristina Čiuželienė.

Anot jos, jei anksčiau dauguma besikreipiančiųjų skambindavo
norėdami užmegzti ilgalaikį bendravimą, vadinamuosius draugystės
pokalbius su savanoriais, tai pastarosiomis savaitėmis dažniau
skambina tie senjorai, kurie turi klausimų dėl naujojo koronaviruso
ar juos neramina esama situacija šalyje.

„O klausimai patys įvairiausi: „Ar atneš man pensiją?“, „Ar dirba
autoservisas?“, „Ar galiu nuvažiuoti į savo ūkį aplankyti bičių?“, „Ar
yra kaukių vaistinėje?“, „Kaip elgtis, jei pakilo temperatūra?“ ir pana-
šūs“, – sakė „Sidabrinės linijos“ įkūrėja.

Policija stiprina budėjimą viešosiose erdvėse

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Policija, pasieniečiai ir kitos tarnybos
savaitgalį stiprina budėjimą viešosiose erdvėse, didžiausią dėmesį
žadam skirti kontrolei, kaip gyventojai laikosi dėl koronaviruso įves-
to karantino taisyklių.

Policijos pareigūnai stiprina budėjimą parkuose, skveruose, pa-
plūdimiuose ir visose kitose vietose, kur įprastai renkasi daugiau
žmonių, jie bus įspėjami nesibūriuoti.

Ypatingą dėmesį savaitgalį pareigūnai skirs ir pajūriui. Pasak
Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovo spaudai Giedrio



Mišučio, ar laikomasi karantino, saviizoliacijos taisyklių pareigūnai
stebės Neringoje, Palangoje, Klaipėdoje.

Serbija trejiems metams įkalino vyrą, nesilaikiusį saviizolia-
cijos taisyklių

Belgradas, kovo 27 d. (AFP-BNS). Trims žmonėms Serbijoje
buvo paskirtos griežtos – iki trejų metų – laisvės atėmimo bausmės
už tai, kad jie pažeidė saviizoliacijos taisykles, šalyje paskelbtas
reaguojant į koronaviruso pandemiją, penktadienį pranešė vietos
žiniasklaida.

Serbija paskelbė nepaprastąją padėtį ir priėmė griežtų priemo-
nių reaguodama į koronavirusinės infekcijos COVID-19 protrūkį.
Šioje Balkanų valstybėje koronavirusu užsikrėtė 530 žmonių, o
aštuoni asmenys mirė.

Italijos medicinos ekspertai kategoriškai atmeta dirbtinę ko-
ronaviruso SARS-CoV-2 prigimtį

Roma, kovo 27 d. (ANSA-BNS). Italijos aukštoji sveikatos tary-
ba kategoriškai paneigė laboratorinę koronaviruso SARS-CoV-2
kilmę.

Tokias prielaidas ji pavadino „fantastiškomis“, skelbia pagrindi-
nė Italijos naujienų tarnyba „Agenzia Nazionale Stampa Associata“
(ANSA).

Versijos apie galimą dirbtinę SARS-CoV-2 kilmę sustiprėjo po
to, kai internete ir socialiniuose tinkluose pasklido pranešimų apie
„Leonardo“ programą, neva įgyvendinamą nuo 2015-ųjų.

Šios teorijos autoriai skelbia apie SARS viruso modifikavimą Ki-
nijoje eksperimentiniais tikslais.

Popiežius meldėsi už koronaviruso pandemijos pabaigą

Vatikanas, kovo 27 d. (BNS). Šventasis Tėvas Pranciškus penk-
tadienį per iškilmingą kreipimąsi „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“)
meldėsi už koronaviruso pandemijos pabaigą, praneša „Vatican
News“

Pontifiko kreipimasis buvo išsakytas ant laiptelių priešais Šv.
Petro baziliką Vatikane – teritorijoje, kuri įprastai būna sausakimša,



tačiau šįkart, gyvybes pasaulyje masiškai glemžiant virusui-žudikui,
ji buvo tuščia.

Šventasis Tėvas šiuos įvykius palygino su artėjančiu vakaru, kai
tirštėja tamsa.

Kitos naujienos

 Šiauliuose sukčius iš merginos išviliojo banko prisijungi-
mo kodus, pavogė 2,6 tūkst. eurų

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Šiauliuose sukčius iš merginos
išviliojo banko prisijungimo kodus ir pavogė 2,6 tūkst. eurų, pranešė
policija.

Penktadienį apie 10.30 val. Dainų gatvėje gyvenančiai 1995
metais gimusiai merginai būnant namuose į mobiliojo ryšio telefoną
paskambino nepažįstamas vyriškis.

Prisistatęs policijos pareigūnu vyras apgaulės būdu iš jos
išviliojo internetinės bankininkystės prisijungimo kodus, kuriais pasi-
naudojus vėliau iš banko sąskaitos pagrobta 2,6 tūkst. eurų.

Biržuose pavogta juvelyrinių dirbinių ir kito turto, nuostolis
– beveik 19 tūkst. eurų

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Biržuose iš namo pavogta juvelyrinių
dirbinių bei kito turto, padaryta 18,9 tūkst. eurų žala, šeštadienį skel-
bia Policijos departamentas. Pavogti įvairūs juvelyriniai dirbiniai, ko-
lekcinės monetos ir pinigai.

Į Nemuno deltos upes paleisti keli milijonai vėgėlių jaunik-
lių

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Į Nemuno deltos upes paleisti keli mi-
lijonai vėgėlių jauniklių, pranešė Nemuno deltos regioninio parko di-
rekcija.

Žuvininkystės tarnybos užveisti žuvų jaunikliai paleisti į Atmatą,
Skirvytę ir Šyšą.

Taip pat trijų–penkių savaičių vėgėlių mažyliais praturtinti Du-
sios ežeras, esantis Metelių regioniniame parke, bei Sartų ežeras
Sartų regioniniame parke.



Anot pranešimo, gamtos sąlygos šiuo metu palankios vėgėlių
jaunikliams prisitaikyti naujose gyvenamosiose vietose. Tai
šaltavandenių tipo žuvys, aptinkamos dažniausiai akmeningo grun-
to vietose. Jos mėgsta vėsų ir šaltą vandenį. Vandens temperatūra
įžuvinimo metu siekė 2,5–3,5 laipsnių šilumos.

Šiaurės Makedonija oficialiai tapo NATO nare
Briuselis, kovo 27 d. (AFP-BNS). Šiaurės Makedonija penkta-

dienį oficialiai prisijungė prie NATO ir tapo 30-ąja Aljanso nare.
Tai tapo įmanoma Skopjei išsprendus ilgai trukusį ginčą dėl pa-

vadinimo su Atėnais.
JAV valstybės departamentas pranešė, kad Šiaurės Makedonija

pateikė Vašingtonui prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties doku-
mentą – užbaigė paskutinį oficialų narystės proceso žingsnį.

Šis žingsnis žymi sėkmingą diplomatijos savaitę Šiaurės Make-
donijai: keliomis dienomis anksčiau Europos Sąjungos šalių vyriau-
sybės po kelių atidėliojimų sutarė pradėti derybas su Skopje dėl na-
rystės Bendrijoje.

NATO narės praėjusių metų vasarį pasirašė Šiaurės Makedoni-
jos stojimo protokolą, o po to visi 29 nacionaliniai parlamentai ratifi-
kavo šios Balkanų šalies narystę. Paskutinė tai padarė Ispanija.

Kelią į narystę NATO ir ES Skopjei atvėrė praėjusių metų sausį
su Graikija sudarytas susitarimas pervadinti Makedoniją Šiaurės
Makedonijos Respublika, taip užbaigiant vieną ilgiausiai trukusių di-
plomatinių ginčų pasaulyje.

„Šiaurės Makedonija dabar yra NATO šeimos dalis. Tai yra 30
valstybių ir beveik milijardo žmonių šeima. Šeima, kuri yra pagrįsta
užtikrintumu, kad, kad ir kokie iššūkiai bebūtų, mes visi kartu esame
stipresni ir saugesni“, – pareiškime sakė NATO generalinis sekreto-
rius Jensas Stoltenbergas.

Pirmadienį J. Stoltenbergas pirmininkaus NATO būstinėje Briu-
selyje vyksiančioje ceremonijoje, per kurią šalia kitų 29 narių vėliavų
bus iškelta Šiaurės Makedonijos vėliava.

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)
ŠEŠTADIENIS
Pirmasis skaitinys (Jer 11, 18–20)

    Viešpatie, leidai man tai sužinoti, todėl
aš tatai ir žinojau, tada tu davei man su-
prasti jų darbus.

    Pats aš buvau kaip romus avinėlis, ve-
damas pjauti, – nenujaučiau, kad prieš ma-
ne piktų kėslų turėjo sakydami: „Tam
medžiui nuleiskime syvus, išraukime jį iš
gyvųjų pasaulio, kad niekas daugiau nemi-
nėtų jo vardo“.

    Tačiau kareivijų Viešpats sprendžia tei-
singai, patikrinęs viską rimčiausiai. Aš gau-
siu išvysti, kaip tu jiems atkeršysi, nes sa-
vąją bylą aš tau patikėjau!

Atliepiamoji psalmė (Ps 7, 2–3. 9–12)

P. – Prie tavęs, Viešpatie Dieve,
glaudžiuosi.

Aš prie tavęs, Viešpatie Dieve,
glaudžiuosi,

gelbėk mane ir vaduok nuo visų mano en-
gikų,

kad manęs nepagrobtų kaip liūtas,
kuris žiauriai drasko, kai nėra kas gelbi. –

P.
Teisdamas mane teisiu pripažinki: aš juk

nekaltas.
Padaryk nedorėlių užmačioms galą, teisų

sutvirtink.
Tu gi kiaurai permatai širdis,
Dieve teisusis. – P.

Skydas, kuris mane dengia, – tai Dievas,
jisai teisias širdis vaduoja.
Dievas – teisingas Teisėjas,
kasdien jo bijokim. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 3, 16)
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė sa-

vo vienatinį Sūnų. Kiekvienas, kuris jį tiki,
turi amžinąjį gyvenimą.

Evangelija (Jn 7, 40–53)
    Išgirdę Jėzaus žodžius, kai kurie

žmonės sakė: „Jis iš tiesų pranašas.“ Kiti
tvirtino: „Jis Mesijas“. Dar kiti pranašavo:
„Nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos?“ Argi
Raštas nesako, kad Mesijas ateis iš Dovy-
do palikuonių, iš Betliejaus miestelio, kur
yra buvęs Dovydas?“ Taigi minioje kilo ne-
sutarimas dėl jo asmens. Buvo tokių, kurie
norėjo netgi jį suimti, bet nė vienas nepakė-
lė prieš jį rankos.

    Taigi sargyba sugrįžo tuščiomis pas
aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie
klausė: „Kodėl neatvedėte?“

    Sargybiniai atsiliepė: „Niekados
žmogus nėra taip kalbėjęs“.

    Fariziejai atsakė: „Gal jau ir jūs leidotės
suvedžiojami? Ar tiki jį bent vienas iš vyres-
nybės ar fariziejų? Nebent tos prakeiktos
padugnės, neišmanančios Įstatymo“.

    Tuomet prabilo vienas iš jų, Nikode-
mas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų: „Ar
leidžia mūsų Įstatymas pasmerkti žmogų,
jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra
žinoma, ką jis padaręs?“

    Tada jie atsiliepė: „Gal ir tu iš Galilėjos?
Patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas
nebuvo kilęs iš Galilėjos“.

    Ir taip jie išsivaikščiojo sau.
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