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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 809 158

Sergantys lengva forma 566 638

Sergantys sunkia forma 30 445

Pasveikę 172 516

Mirę 39 559

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 103 775

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3649

Užsikrėtę Europoje 392 815

Mirę Europoje 23 962

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 4084



Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 158

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 46 329

Mirę Rytų Viduržemio regione 2813

Užsikrėtę Amerikos regione 142 081

Mirę Amerikos regione 2457

Užsikrėtę Afrikos regione 3486

Mirę Afrikos regione 60

TOP 6 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 101 739

Mirusių Italijoje 11 591

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 94 417

Mirusių Ispanijoje 8269

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 518

Mirusių Kinijoje 3305

Užsikrėtusių JAV iš viso 165 392

Mirusių JAV 3182

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 44 550

Mirusių Prancūzijoje 3024

Užsikrėtusių Irane iš viso 44 605

Mirusių Irane 2898

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

Užsikrėtę 476 (39)

Sergantys 468

Pasveikę 1 (0)

Mirę 7 (0)



Ištirtų dėl koronaviruso 10424

Naujienos COVID-19

 A. Palionis: maisto produktų Lietuvoje nepritrūks

Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Lietuvoje maisto produktų gamybos
apimtys yra didelės, prekių judėjimas tarp Europos Sąjungos šalių
taip pat nėra ribojamas, todėl maisto produktų stygiaus nebus, tei-
gia žemės ūkio ministras Andrius Palionis.

„Tikrai galiu užtikrinti, kad pati Lietuva kai kuriose pozicijose pa-
sigamina net 2,5 karto daugiau maisto produktų negu galima suvar-
toti, todėl maisto tikrai nepritrūks“, – LRT radijui sakė A. Palionis.

Pasak jo, statistiškai didesnis vieno pirkėjo įsigyjamas maisto
produktų kiekis yra susijęs su sumažėjusiais gyventojų apsilanky-
mais parduotuvėse.

„Rekomendacijos yra žmonėms kuo rečiau lankytis viešose vie-
tose, taip pat ir parduotuvėse, tai natūralu, kad žmonės atėję į pre-
kybos centrą (...) stengiasi įsigyti kuo daugiau prekių, kad nereikėtų
vėl po dviejų ar trijų dienų ateiti“, – aiškino ministras.

Anot A. Palionio, dėl karantino Europos Sąjungos valstybėms
uždarius viešąsias erdves, problemų kyla Lietuvos maisto produktų
eksportuotojams.

„Tie produktai, kurie būdavo eksportuojami į kitas Europos Są-
jungos šalis, dabar sustojo tas eksportas arba yra minimalus. Tai
yra iššūkiai mūsų perdirbimui, realiai yra gamyba į sandėlį, jeigu
žiūrėti iš greitai gendančių produktų, tai yra užšaldymas, o užšaldyti
produktai yra pigesni nei švieži. Tai verslas patiria nuostolius“,  –
tvirtino A. Palionis.

Prancūzijoje šią savaitę vėl pradės veikti ketvirtadalis mais-
to turgų – televizija

Paryžius, kovo 31 d. („Interfax“-BNS). Prancūzijoje šią savaitę
vėl pradės veikti ketvirtadalis maisto turgaviečių, kuriose dėl korona-
viruso pandemijos bus laikomasi griežtų sanitarinių reikalavimų,
pranešė televizijos kanalas BFMTV, remdamasis žemės ūkio minis-



terija.
Ministerijos pateiktais duomenimis, vėl atidaromos turgavietės

veikia nedideliuose arba vidutinio dydžio miestuose, taip pat kai ku-
riose Prancūzijos komunose, įskaitant Lilio, Grenoblio ir kt.

Turgavietėse dirbs po mažiau nei dešimt prekeivių.
Prancūzijoje dėl plintančio koronaviruso yra įvestas nacionalinis

karantinas. Uždarytos visos parduotuvės, išskyrus maisto prekių pa-
rduotuves ir vaistines. Taip pat neveikia kavinės, restoranai ir kino
teatrai.

Neformaliojo švietimo krepšelis pasieks ir nuotolines moki-
nių veiklas, žada ministerija

Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis
toliau bus skiriamas nuotoliniu būdu organizuojamoms veikloms fi-
nansuoti, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

„Vienintelė formali sąlyga yra tėvų sutikimas dėl vaiko dalyvavi-
mo veiklose. Tėvai, kurių vaikai tęsia popamokines veiklas nuotoli-
niu būdu, turėtų paslaugos teikėjams pateikti savo sutikimus dėl vai-
ko dalyvavimo veiklose. Sutikimai gali būti duoti įvairiomis formo-
mis, taip pat ir elektroniniu paštu. Tik svarbu identifikuoti, kas tą suti-
kimą davė,“ – antradienį pranešime nurodo ministerija.

Pasak jos, nuotoliniu būdu vykdomų neformaliojo vaikų švietimo
programų stebėseną, kaip ir įprastai, atliks savivaldybės.

Lietuvos verslas turės prisitaikyti veikti karantino sąlygo-
mis – prezidento patarėjas

Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Koronavirusas Lietuvoje per artimiau-
sius mėnesius neišnyks, todėl verslas jau dabar turi ruoštis dirbti ka-
rantino sąlygomis, antradienį sakė prezidento Gitano Nausėdos pa-
tarėjas Simonas Krėpšta.

„Absoliučiai atsikratyti viruso nėra labai tikėtina per artimiausius
keletą mėnesių, labiausiai tikėtinas scenarijus, kad tiek verslas, tiek
kitos įstaigos turės veikti karantino ar mažesnio karantino sąlygo-
mis, turės prisitaikyti“, – Žinių radijui teigė S. Krėpšta.

Anot prezidento patarėjo, šiuo metu kasdien naujai patvirtinamų
atvejų skaičiaus augimas yra stabilus ir tai – „optimistiški rezultatai“.

„Paskutinių kelių dienų rezultatai yra optimistiški, užsikrėtusiųjų



skaičius yra stabilus – svyruoja tarp 40–50 naujų atvejų per dieną, o
būtent to skaičiaus stabilumas – geras ženklas, nes epidemija ne-
plinta eksponentiškai, kaip ji plinta kitose valstybėse“, – kalbėjo S.
Krėpšta.

„Jei pavyktų išlaikyti tokį stabilų, kontroliuojamą augimą, tai vėl-
gi būtų tam tikri optimizmo ženklai, žvelgiant į ateitį ir planuojant į
ateitĮ, kaip verslas ir kitos įstaigos galėtų veikti tokio karantino sąly-
gomis“, – pridūrė jis.

Pasak prezidento patarėjo, kai kurios Azijos šalys – Pietų Korė-
ja, Singapūras, Japonija – puikiai tvarkosi su koronaviruso sukeltais
padariniais ir šiuo metu jose „jau veikia ir mokyklos, ir maitinimo įs-
taigos“, todėl Lietuva turi lygiuotis į tokias valstybes.

„Be abejo, tos šalys turi tam tikrus sveikatos apsaugos protoko-
lus, kaip verslas turi veikti karantino sąlygomis: įvairūs suvaržymai,
termovizoriai, galima sėsti tik prie kas antro staliuko restoranuose,
bet veikla vyksta ir visuomenė gyvena įprastą gyvenimą“, – sakė S.
Krėpšta.

„Pagrindinis tikslas Lietuvai – lygiuotis į tokias valstybes. Visų
pirma, sukontroliuoti viruso plitimą, apsaugoti medikus ir tada dėlioti
planą jau šiuo metu, kaip mes galėtume atidarinėti savo ekonomiką
ir pritaikyti ją veikti karantino sąlygomis“, – pridūrė jis.

Lietuvoje nuo kovo 16-osios įvestas karantinas, draudžiamas ju-
dėjimas iš ir į šalį, išskyrus grįžtančius lietuvius bei išvykstančius
užsieniečius.

Jo metu uždrausta prekyba beveik visose parduotuvėse,
išskyrus prekiaujančias maisto prekėmis ar vaistais.

Žmonėms rekomenduojama eiti iš namų tik būtiniausiais atve-
jais, lauke nesibūriuoti daugiau nei penkiese, vaikų žaidimų
aikštelėse neturėtų žaisti daugiau nei vienos šeimos nariai.

Barams ir kavinėms uždrausta veikti, išskyrus teikiant maistą
išsinešimui.

Visai sustabdyta SPA centrų, kirpyklų, grožio salonų veikla.
Uždaryti kazino ir lošimų automatų salonai.

A. Palionis: pratęstas pasėlių deklaravimas

Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Žemdirbiai deklaruoti pasėlius šiemet
galės maždaug mėnesiu ilgiau, teigia žemės ūkio ministras. Pasak
Andriaus Palionio, siekiama paskatinti pasėlius deklaruoti nuotoliniu



būdu, tačiau didžioji dalis ūkininkų tą ir toliau daro seniūnijose.
„Šį savaitgalį Europos Komisija pratęsė mėnesiui deklaravimo

laikotarpį. Deklaravimas, kuris dabar buvo numatytas nuo balandžio
20 iki birželio 7 dienos, yra pratęstas iki birželio 22-os, čia tie, kurie
yra nevėluojantys, o vėluojantys – iki liepos 17 dienos“, – LRT radi-
jui sakė A. Palionis.

Deklaruoti pasėlius būtina, norint gauti Europos Sąjungos (ES)
tiesiogines išmokas.

Pasak ministro, pernai tik 2,69 proc. Lietuvos žemdirbių pasė-
lius deklaravo nuotoliniu būdu – pagalbos teikiant deklaracijas reikia
maždaug 80-85 proc. ūkininkų.

„Yra apmokyti nauji savivaldybių ir seniūnijų darbuotojai, nes iš
viso yra virš 500 darbo vietų per visą Lietuvą, nuo balandžio 6 die-
nos bus galima jungtis prie sistemos ir bus jau video medžiaga su
deklaravimo pavyzdžiais, taip pat svarstėme su savivaldybių me-
rais, kaip įrengti darbo vietas, kad jos būtų saugios savivaldybių ir
seniūnijų darbuotojams“, – tvirtino A. Palionis.

Pasak jo, galvojama ir apie paskatinamąsias priemones ūkinin-
kams, kurie pasėlius deklaruotų nuotoliniu būdu.

R. Karbauskis: kuo daugiau dabar išleisime pinigų, tuo
mažesnę krizę turėsime

Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramū-
nas Karbauskis teigia, kad valdžios institucijos ir verslas turi
išlaidomis skatinti vartojimą, kad sumažintų ekonomikos nuosmukį
dėl karantino.

„Dabar nei Seimas, nei verslas neturi taupyti. Kuo daugiau mes
dabar išleisime pinigų, tuo mažesnę krizę turėsime“, – antradienį
žurnalistams prie Seimo sakė R. Karbauskis.

„Svarbiausias dalykas – kad vartojimas nesumažėtų. Konserva-
toriai 2008–2009 metais padarė šitą klaidą. Jeigu mes ją padarysi-
me dar sykį, tikrai turėsime sunkias pasekmes“, – pridūrė jis.

Taip „valstiečių“ seniūnas reagavo į Seimo opozicijos lyderio
Gabrieliaus Landsbergio pirmadienį per Seimo valdybą pateiktą pa-
siūlymą atsisakyti reprezentacinių ir parlamentinei veiklai skirtų
išlaidų bei repliką, kad dėl krizės gali tekti mažinti ir Seimo narių al-
gas.

Kovo 16 dieną Vyriausybei paskelbus visuotinį karantiną,



uždarytos kavinės, barai, sporto klubai, grožio salonai, muziejai,
teatrai, atšaukti visi renginiai, sporto varžybos. Apie smarkiai kritu-
sias pajamas dėl atsiimamos reklamos pranešė žiniasklaidos prie-
monių vadovai. Uždarius valstybių sienas, darbo nebeturi ir turizmo,
pervežimo verslai.

Palanga, Birštonas ir Druskininkai apriboja apgyvendinimo
paslaugas, Neringa jas leis

Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Trys Lietuvos kurortai – Palanga,
Birštonas ir Druskininkai – nusprendė apriboti apgyvendinimo pa-
slaugų teikimą karantino metu, siekiant apsaugoti vietos gyventojus
nuo galimo koronaviruso plitimo.

Birštono merė Nijolė Dirginčienė sako, jog pamačius, kiek
žmonių lankosi viešosiose kurorto erdvėse, taip pat buvo priimtas
sprendimas riboti apgyvendinimo paslaugų teikimą.

„Matome, kas darosi savaitgalį ir kaip žmonės nepaiso tų nuro-
dymų, tai šiandien paruoštas įsakymas, kad uždrausti taip pat kaip
ir kitų kurortų savivaldybės yra priėmusios tokį sprendimą, uždrausti
priimti ir teikti apgyvendinimo paslaugas, tai tikrai ir Birštone bus tas
pats“, – sakė ji.

Pasak jos, Birštono viešbučiai ir šiuo metu gyventojų praktiškai
nepriima, dauguma jų yra užsidarę.

Naftos paklausa pasaulyje balandį gali kristi 30 mln. barelių
per dieną – „Trafigura“

Abu Dabis, kovo 31 d. („Interfax“-BNS). Naftos paklausa pasau-
lyje balandį gali kristi 30 mln. barelių per dieną, o tai sudaro trečdalį
viso žaliavos vartojimo, prognozuoja žaliavų prekybos milžinės „Tra-
figura“ vyriausiasis ekonomistas Saadas Rahimas, kurį cituoja
arabiškoji CNBC tarnyba.

Jo teigimu, dėl visame pasaulyje dėl koronaviruso pandemijos
įvedamų apribojimų, dėl kurių apie 3 mlrd. žmonių yra priversti likti
namuose ir kuriems „nematyti pabaigos“, Saudo Arabijos ir Rusijos
naftos kainų karas tapo nebeaktualus.



Kitos naujienos

Per parą Lietuvoje kilo 16 žolės gaisrų

Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Pirmadienį Lietuvoje kilo 16 žolės
gaisrų, išdegė 6,2 hektarų, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentas.

Iš 16 kilusių gaisrų 11 kilo pievose, jose išdegė daugiau nei 6
hektarai.

Labiausiai nuo gaisrų nukentėjo Vilniaus apskritis – užfiksuoti
trys gaisrai, išdegė trys hektarai pievų. Viename gaisre Utenos ap-
skrityje išdegė 2 ha pievų. Kauno apskrityje trijuose gaisruose
išdegė daugiau nei 40 arų pievos.

ESO akcijos bus superkamos po 0,88 euro, „Ignitis gamy-
bos“ – po 0,64 euro

Vilnius, kovo 31 d. (BNS). Delistinguojamų bendrovių „Energijos
skirstymo operatorius“ ir „Ignitis gamyba“ akcijas „Ignitis grupė“ iš
smulkiųjų akcininkų supirks atitinkamai po 0,88 ir 0,64 euro.

„Ignitis grupė“ valdo 94,79 proc. ESO ir 96,82 proc. „Ignitis ga-
mybos” akcijų.

Meksikoje iš pasalų nušauta žurnalistė

Koacakoalkosas, Meksika, kovo 31 d. (AFP-BNS). Rytinėje
Meksikos Verakruso valstijoje iš pasalų buvo nušauta žurnalistė, pir-
madienį pranešė pareigūnai.

Dienraščio „Diario de Xalapa“ korespondentę Marią Eleną Fer-
ral (Mariją Eleną Feral) nušovė du ant motociklų sėdėję vyrai, kai
moteris lipo į savo automobilį. Užpuolikai paspruko iš nusikaltimo
vietos, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis iš policijos.

Meksika yra viena pavojingiausių pasaulio šalių žurnalistams;
nuo 2000 metų ten nužudyta daugiau nei 100 žiniasklaidos darbuo-
tojų.

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
V GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
ANTRADIENIS
Pirmasis skaitinys (Sk 21, 4–9)

    Palikę Horo kalną, izraelitai patraukė
link Meldų jūros, norėdami aplenkti Edomo
kraštą. Kelionėje žmonės nustojo nuotaikos
ir priekaištavo Dievui ir Mozei: „Kam gi mus
išvedei iš Egipto? Kad tyruose mirtume?
Duonos nėra, vandens nėra. Nuo lengvo ta-
vo valgio mus ima šleikštumas!“

    Ir pasiuntė Viešpats į tautą nuodingų
gyvačių. Jos kąsdavo žmones, ir daug Iz-
raelyje mirė. Tad ėjo žmonės pas Mozę ir
sakė: „Mes nusidėjome, nes
priekaištavome Dievui ir tau. Pasimelsk,
kad Viešpats atimtų gyvates nuo mūsų!“ Ir
Mozė meldė už tautą.

    Viešpats atsiliepė Mozei: „Padirbink
gyvatę ir iškelk ją ant stulpo! Kiekvienas,
kas įgeltas į ją pažiūrės, liks gyvas“.

    Tad Mozė padirbo iš vario gyvatę ir
iškėlė ant stulpo. Kai žmogų įkąsdavo gyva-
tė, tas žvelgdavo į varinę gyvatę ir likdavo
gyvas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 101, 2–3. 16–
21)

P.  – Viešpatie, išgirsk mano maldą,
mano šauksmas tave tepasiekia.

Viešpatie, išgirsk mano maldą,
mano šauksmas tave tepasiekia.
Tu nebeslėpk nuo manęs savo veido.
Mano sielvarto dieną
atkreipk savo ausį.
Skubiai išklausyki,
kai į tave aš šaukiuosi. – P.
Gerbs tavo, Viešpatie, vardą pagonys,
tavo didybę – pasaulio valdovai,
kai atstatys Viešpats Jeruzalės miestą
ir su didžia šlove pasirodys.

Vargšų maldų jis klausysis,
jų prašymų jis nepaniekins. – P.

Bus parašyta ateinančiai kartai,
ir nauji žmonės Viešpatį garbins:
„Pažvelgė Viešpats iš aukštojo sosto,
pažiūrėjo iš dangaus žemėn.
Aimanas išgirdo belaisvių,
pasmerktus mirt išvadavo“. – P.

Posmelis prieš Evangeliją
    Sėkla – tai Dievo žodis, sėjėjas –

Kristus. Kas jį susiranda, bus gyvas per
amžius.

Evangelija (Jn 8, 21–30)

    Jėzus kalbėjo fariziejams:
    „Jau greit aš pasitrauksiu, o jūs

ieškosite manęs ir numirsite su savo nuodė-
me. Kur aš einu, jūs negalite nueiti“.

    Tada žydai ėmė klausinėti: „Nejaugi jis
ketina nusižudyti, kad sako: „Kur aš einu,
jūs negalite nueiti?“

    Jėzus atsakė: „Jūs esate iš pažemių, o
aš esu iš aukštybės. Jūs – iš šio pasaulio, o
aš – ne iš šio pasaulio. Dėl to aš jums sa-
kiau, kad jūs numirsite su savo nuodėmė-
mis. Tikrai! Jeigu jūs netikėsite, kad Aš
Esu, – jūs numirsite su savo nuodėmėmis“.

    Tuomet jie paklausė: „Kas gi toks esi?“
    Jėzus atsakė: „Kaip tik tas, ką aš jums

sakau! – Daugel turėčiau apie jus kalbėti ir
smerkti, bet tiesakalbis yra mano Siuntėjas,
ir aš skelbiu pasauliui, ką iš jo girdėjau“. Ta-
čiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems
apie tėvą.

    Jėzus tęsė: „Kai žmogaus sūnų būsite
aukštai iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu ir
kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu
vien tai, ko mane Tėvas išmokė. Mano
Siuntėjas yra su manimi; jis nepaliko manęs
vieno, nes visuomet darau, kas jam patin-
ka“.

    Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį.
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