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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 446 344

Sergantys lengva forma 1 006 747

Sergantys sunkia forma 47 979

Pasveikę 308 553

Mirę 83 065

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 113 641

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3892

Užsikrėtę Europoje 686 338

Mirę Europoje 52 809

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 9132



Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 362

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 78 565

Mirę Rytų Viduržemio regione 4149

Užsikrėtę Amerikos regione 384 242

Mirę Amerikos regione 11 097

Užsikrėtę Afrikos regione 7092

Mirę Afrikos regione 294

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 135 586

Mirusių Italijoje 17 127

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 146 690

Mirusių Ispanijoje 14 555

Užsikrėtusių JAV iš viso 400 549

Mirusių JAV 12 857

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 109 069

Mirusių Prancūzijoje 10 328

Užsikrėtusių Jungtinėje Karalystėje iš viso 55 242

Mirusių Jungtinėje Karalystėje 6159

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

Užsikrėtę 912 (32)

Sergantys 889

Pasveikę 8 (0)

Mirę 15 (0)

Ištirtų dėl koronaviruso 30 108 (2301)



Naujienos COVID-19

SAM svarsto kreiptis į teisėsaugą dėl pažeidimų Klaipėdos
universitetinėje ligoninėje

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministerija
svarsto galimybę kreiptis į teisėsaugą dėl galimų pažeidimų Klaipė-
dos universitetinėje ligoninėje, antradienį pranešė ministras Aureli-
jus Veryga.

A. Veryga pirmadienį pranešė, kad Klaipėdos universitetinėje li-
goninėje buvo kilę daug rizikos tiek personalui, tiek pacientams
užsikrėsti, tinkamai neorganizuota infekcijų kontrolė.

Ministro teigimu, nesutapo Nacionaliniam visuomenės sveikatos
centrui ir į ligoninę nuvykusiems ekspertams pateikti duomenys dėl
užsikrėtusio personalo ir pacientų, neužkirstas kelias kontaktuoti
darbuotojams, dirbusiems su infekuotais pacientais ir nedirbusiems
su jais.

Šiuo metu dėl rastų pažeidimų didžioji dalis Klaipėdos universi-
tetinės ligoninės skyrių yra uždaryti, darbas vyksta tik tuose, kuriuo-
se pažeidimų nerasta.

Sveikatos apsaugos ministerija penktadienį pranešė, kad stab-
doma Klaipėdos universitetinės ligoninės veikla, paliekant sveikatos
paslaugų teikimą tik Akušerijos ir ginekologijos, Onkologijos bei In-
fekcinių ligų padaliniuose.

Toks sprendimas priimtas atlikus patikrinimus po medikų ir paci-
entų pranešimų apie galimus pažeidimus gydymo įstaigoje ir po su-
sitikimo su medikų profesinėmis sąjungomis.

Koronavirusas diagnozuotas 135 medikams, beveik tūks-
tantis – izoliacijoje

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Koronavirusu šuo metu serga 135
medikai, beveik vienas tūkst. – izoliacijoje, teigia Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro epidemiologė Daiva Razmuvienė.

„Turime 135 sergančius medikus. Vilniaus apskrityje – 53, Klai-
pėdos – 52, kitur – po mažiau, pavyzdžiui, Kauno apskrityje – 15“, –
BNS antradienį sakė specialistė.

„Šiai dienai yra 944 sveikatos priežiūros specialistai, kurie yra



saviizoliacijoje“, – pridūrė ji.
Jos teigimu, koronavirusas diagnozuotas medikams iš visų

apskričių, išskyrus Telšių.
Ji taip pat pridūrė, kad mažiausiai medikų, užsikrėtusių korona-

virusu, yra Alytaus apskrityje – vienas, Šiaulių ir Tauragės – po du,
Utenos ir Panevėžio – po tris.

Epidemiologės teigimu, šalyje iš viso šiuo metu yra daugiau nei
4 tūkst. didelės rizikos asmenų, kurie turėjo sąlytį su sergančiais ko-
ronavirusu.

„Didelės rizikos asmenų yra 4124, jie turėjo sąlytį su sergančiu.
Jie nebūtinai turi susirgti, tačiau atsarga gėdos nedaro, jie turi būti
saviizoliacijoje“, – sakė D. Razmuvienė.

Pasak specialistės, apie 75 proc. šiuo metu fiksuojamų atvejų
yra vietiniai, tik apie 25 proc. – įvežtiniai.

Be kita ko, apie 62 proc. sergančiųjų yra 40 metų amžiaus ir vy-
resni, likusieji 38 proc. – jaunesni nei 40 metų žmonės.

„Dažniau serga vyresni, bet serga ir jauni“, – teigė epidemiolo-
gė.

Marijampolės ligoninėje uždaryti vidaus ir nervų ligų skyriai
– vadovė

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Dėl koronaviruso protrūkio Mari-
jampolės ligoninėje uždaryti vidaus ir nervų ligų skyriai, į juos paci-
entai neguldomi, sako ligoninės direktorė Audronė Kuodienė.

„Uždarymas yra ta prasme, kad vidaus ligų skyriai uždaryti, į
juos neguldomi pacientai. Lygiai taip pat neguldomi pacientai ir į ne-
rvų ligų skyrių“, – BNS sakė A. Kuodienė.

Pasak jos, kitos paslaugos ligoninėje toliau yra teikiamos pagal
karantininį režimą.

„Visos kitos paslaugos – pediatrija, akušerija-ginekologija, trau-
matologija-ortopedija, chirurgija – yra teikiamos taip, kaip ir buvo tei-
kiamos anksčiau pagal karantininį režimą“, – sakė ligoninės direkto-
rė.

A. Kuodienė taip pat patvirtino, kad Marijampolės ligoninėje ko-
ronavirusu užsikrėtė 11 darbuotojų.

Už neįvykusias keliones – specialūs kuponai, nutarė Sei-
mas



Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Seimas įteisino specialius kupo-
nus – jų gaus keliautojai, negalėję išvykti į apmokėtas keliones dėl
paskelbto karantino. Žmonės su kuponais galės atostogauti vėliau.

Tokių kuponų vertė bus ne mažesnė nei už kelionę sumokėta
suma, jie galės būti perleidžiami  kitiems žmonėms, nekeičiant ke-
lionės sąlygų, jais bus galima atsiskaityti už vieną ar kelias to paties
organizatoriaus keliones, jei jų vertė atitiks kupono vertę.

Taip siekiama išsaugoti turizmo verslą ir keliautojų lėšas. Kelio-
nių organizatoriai galės siūlyti klientams vienerius metus galiojantį
kuponą, o jei per šį laiką jis bus nepanaudotas, organizatorius priva-
lės per 14 dienų grąžinti pinigus.

Seimas pakėlė algas koronaviruso židiniuose dirbantiems
medikams

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Seimas antradienį 60–100 proc.
padidino atlyginimus per karantiną koronaviruso židiniuose dirban-
tiems sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant gydytojus
rezidentus.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto vadovės „valstietės“ A. Kubi-
lienės bei jos frakcijos kolegos Dariaus Kaminsko pataisos ypač pa-
vojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose dirbančių medikų atlyginimų
koeficientus didina nuo 60 iki 100 procentų.

Didesnes algas gaus darbuotojai, karantino metu organizuojan-
tys ar teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis
užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams, vykdantys epi-
demijų profilaktikos priemones ligos židiniuose.

Didesni koeficientai bus mokami per karantiną – nuo jo pradžios
kovo 16 dieną.

Šiais mokslo metais studijos Vilniaus universitete vyks tik
nuotoliniu būdu

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Vilniaus universiteto Senatas nus-
prendė, kad iki pavasario semestro pabaigos studijos Vilniaus uni-
versitete (VU) vyks tik nuotoliniu būdu.

Tai BNS antradienį patvirtino universiteto rektorius profesorius
Rimvydas Petrauskas.



Parlamentas nusprendė, kad savarankiškai dirbantieji gaus
257 eurų valstybės subsidiją

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Seimas leido nuo koronaviruso
krizės praradusiems pajamas savarankiškai dirbantiems žmonėms
mokėti 257 eurų valstybės subsidiją.

Į išmoką pretenduos asmenys, kurių savarankiška veikla bus re-
gistruota ne trumpesnį kaip trijų mėnesių laikotarpį per pastaruosius
vienerius metus ir neišregistruota iki paskelbtos ekstremaliosios si-
tuacijos ir karantino paskelbimo dienos.

Subsidijos bus galima prašyti, jeigu savarankiškai dirbantieji tu-
rės nedidelių neatidėtų įsiskolinimų, bet nedirbs pagal darbo sutartį
ar neturės kitų su darbo santykiams susijusių pajamų.

Siekiant, kad dėl karantino pasekmių savarankiškai dirbantys
žmonėms patirtų kuo mažiau išlaidų, Seimas leido jiems per karanti-
ną nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tačiau susida-
riusią skolą padengti turės per dvejus metus.

Daugeliui savarankiškai dirbančių žmonių PSD įmoka siekia
apie 42 eurus per mėnesį.

Savarankiškai dirbančiais asmenimis laikomi individualių įmonių
savininkai, mažųjų bendrijų bei tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių
ūkinių bendrijų tikrieji nariai, verslo liudijimų turėtojai bei asmenys,
kurie verčiasi individualia veikla (advokatai, advokatų padėjėjai, no-
tarai, antstoliai) arba individualia žemės ūkio veikla.

Mokslininkas: didžioji dalis Lietuvą pasiekiančių respirato-
rių – prastos kokybės

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Didžioji dalis Lietuvą šiuo metu
pasiekiančių respiratorių yra prastos kokybės, sako Kauno techno-
logijos universiteto (KTU) mokslininkas Dainius Martuzevičius.

„Pagaminimo kokybė, šių priemonių, kurios pasiekė Lietuvą,
didžiosios dalies yra žymiai suprastėjusi, lyginant su priešpandemi-
niu laikotarpiu, kur didžiųjų gamintojų pagaminta tikrai gerai kaukė.
Šiuo metu matosi, kad siekiant patenkinti ta rinkos poreikį, ta koky-
bė stipriai susilpnėjusi ir tai gali lemti prastesnę apsaugą“, – trečia-
dienį LRT radijui sakė Aplinkosaugos technologijos katedros profe-
sorius, su kitais mokslininkais vertinantis gydymo įstaigoms dalija-



mas apsaugos priemones.
Jis pabrėžė, jog gerai priglundantys respiratoriai tvirtinami gu-

momis už galvos, o šiuo metu gaunami nėra brokuoti, bet jie tvirti-
nami už ausų, o tai jų teikiamą apsaugą sumažina maždaug per
pusę. Mokslininkas sako, kad vertinama dešimt respiratorių para-
metrų, svarbiausias jų yra filtravimo apsaugos efektyvumas.

D. Martuzevičius sako, kad mokslininkai taip pat nustatė, jog
kartą sterilizuoti prieš koronaviruso pandemiją Lietuvą pasiekę res-
piratoriai yra tinkami naudoti antrą kartą ir kartais gali būti netgi
efektyvesni už naujus, atgabentus jau siaučiant pandemijai.

„Mes ištyrėme, kad tokiais būdais, kaip jos yra standartiškai ste-
rilizuotos medicinos įstaigose, jos atlaiko tą sterilizavimo režimą ir
jas galima naudoti antrą` kartą, tai neturėtų pabloginti filtravimo
efektyvumo ir kaukės prigludimo“, – sakė jis.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga jau anksčiau pa-
tvirtino, kad dalis iš Kinijos atgabentų respiratorių yra netinkami ir
vietoje jų gamintojai atneš naujus. Jau gauti respiratoriai, pasak jo,
galės būti naudojami kaip mažesnio lygio apsaugos priemonės –
medicininės kaukės.

Santaros klinikos prašo nuo koronaviruso pasveikusiųjų
aukoti kraujo gelbstint sergančius

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Santaros klinikos prašo nuo koro-
naviruso pasveikusiųjų asmenų paaukoti vadinamosios imuninės
plazmos, kuri gali padėti gydant sunkius COVID-19 sergančius paci-
entus.

Pranešama, kad Kraujo centras pradeda imuninės plazmos su-
rinkimą medikams įvertinus naujausius mokslinius tyrimus, kurie ro-
do, jog pasveikusių pacientų kraujo sudedamoji dalis turi antikūnų,
padedančių kovoti su koronavirusu.

Nuo karantino pradžios įsisteigė 80 e. parduotuvių – „Versli
Lietuva“

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Nuo karantino pradžios kovo vidu-
ryje Lietuvoje įsisteigė 80 naujų internetinių parduotuvių, skelbia
verslumo skatinimo agentūra „Versli Lietuva“.

Anot jos vadovės Dainos Kleponės, „Versli Lietuvos“ platformo-



je „Internete karantino nėra“  šiuo metu iš viso yra 830 elektroninių
parduotuvių. Didelė dalis jų prekiauja apranga, maisto produktais ir
baldais.

„Sulaukėme nemažai verslo užklausų, norinčių steigti naujas
elektronines parduotuves ir dabar turime apie 50 įvykusių konsulta-
cijų ir apie 80 parduotuvių įsisteigė karantino metu“, – spaudos kon-
ferencijoje trečiadienį sakė D. Kleponė.

Iš Santaros klinikų pabėgusiai moteriai nustatytas korona-
virusas

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Iš Santaros klinikų antradienio
pavakarę pabėgusiai moteriai nustatytas koronavirusas.

Policijos duomenimis, 1979 metais gimusi moteris iš infekcinių
ligų centro pro palatos langą pabėgo antradienį, apie 16 valandą.
Nepraėjus nė valandai policija moterį surado savo bute.

Paaiškėjus, kad ši moteris namo vyko autobusu, keleiviams re-
komenduojama saviizoliuotis.

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ pranešė, jog savi-
izoliuotis turėtų visi antradienio popietę vykę 1G maršruto autobu-
sais ir 6 maršruto troleibusais.

Turimais duomenimis, moteris tarp 15.30 – 16.30 val. iš Santa-
ros klinikų vyko iki Žaliojo tilto 1G maršruto autobusu, o nuo Žaliojo
tilto stotelės kryptimi link Panerių – 6 maršruto troleibusu.

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija
Samorokovskaja, moterį radę pareigūnai su ja kontakto neturėjo,
iškvietė medikus, kurie pacientę grąžino į Santaros klinikas.

Už pabėgimą iš gydymo įstaigos, pagal Baudžiamąjį kodeksą,
moteriai gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba
areštas.

Paaiškėjus, kad moteris užkrėtė koronavirusu kitus asmenis, ty-
rimas gali būti perkvalifikuotas – tokiu atveju jai grėstų bauda,
areštas arba laisvės atėmimas ir trejų metų.

Kai kurios savivaldybės po darbo nepriima medikams skir-
tų apsaugos priemonių – ministras

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Kai kurios savivaldybės atsisako
po darbo valandų priimti medikams ir kitiems specialistams skirtų



asmens apsaugos priemonių, teigia sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga.

„Gavome tikrai nerimą keliančių signalų, kad kai kurios savival-
dybės, jeigu tai yra nebe darbo laikas, nesugeba net priimti tokių as-
mens apsaugos priemonių“, – trečiadienį per spaudos konferenciją
Vilniuje sakė jis.

Kitos naujienos

Seimas pasipriešino prezidentui ir nesutiko atleisti valsty-
bės kontrolieriaus A. Dulkio

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Seimas antradienį balsavo prieš
valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio atleidimą iš pareigų, nors pre-
zidentas nusprendė neteikti jo antrajai kadencijai.

Balsavimas buvo surengtas po to, kai prezidento Gitano Nausė-
dos patarėjas Simonas Krėpšta pateikė siūlymą atleisti A. Dulkį iš
pareigų pasibaigus kadencijai ir vietoje jo valstybės kontrolieriumi
skirti pavaduotoją Mindaugą Macijauską.

Už atleidimą po pirmojo etapo – pateikimo – balsavo 49 Seimo
nariai, prieš buvo 25, susilaikė 28 parlamentarai. Prezidento teiki-
mui pritarė valdantieji, prieš buvo opozicija.

Prezidentūra situacijos kol kas nekomentuoja.
Opozicijos atstovai Seimo salėje kėlė klausimus, ar sprendimas

neteikti A. Dulkio antrajai kadencijai nėra susijęs su audito kritika
Vyriausybei.

A. Paleckis Rusijoje susitikinėjo su M. Golovatovu ir liudijo
byloje prieš Lietuvą

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS). Šnipinėjimu kaltinamas buvęs po-
litikas Algirdas Paleckis Rusijoje susitikinėjo su Sausio 13-osios įvy-
kiuose dalyvavusiu buvusiu „Alfa grupės“ vadu Michailu Golovatovu
ir liudijo byloje prieš Lietuvą.

Delfi.lt jo teigimu, A. Paleckiui ir jo bendrininkui verslininkui Dei-
mantui Bertauskui, M. Golovatovas sumokėjo 6 tūkst. eurų, o vizas
nemokamai parūpino Rusijos ambasada Vilniuje.

Portalas taip pat teigia, kad kaltinamieji nusikalstamas veikas
įvykdė nuo 2017 metų vasario 16 iki 2018 metų spalio 10 dienos.



A. Paleckis ir D. Bertauskas buvo susitikęs su trimis Rusijos pi-
liečiais – buvusiu Federalinės saugumo tarnybos (FST) specialio-
sios paskirties padalinio „Alfa“ karininku Eduardu Kruglovu, SSRS
KGB 7-osios valdybos „Alfa grupės“ vadu, atsargos pulkininku M.
Golovatovu ir FST žvalgybos atstovu, kurio asmens tapatybės iki-
teisminio tyrimo metu dar nepavyko nustatyti.

Visų trijų atžvilgiu šiuo metu Generalinėje prokuratūroje yra at-
liekamas atskiras ikiteisminis tyrimas.

Bylos duomenimis, A. Paleckis ir D. Bertauskas turėjo surinkti
duomenis apie Sausio 13-osios ir kitas baudžiamąsias bylas, susiju-
sias su Sovietų Sąjungos agresija prieš Lietuvą 1990–1991 metais.

Prokurorai portalui teigia surinkę duomenų, kad A. Paleckis ir D.
Bertauskas turėjo bendrą tikslą – atnaujinti Lietuvoje registruotos
politinės partijos Lietuvos liaudies partija (LLP) veiklą ir dar 2011
metais pasirašyto susitarimo tarp LLP ir Rusijos politinės partijos
„Vieningoji Rusija“ pagrindu gauti šios partijos finansinę paramą ne
tik LLP, bet ir Lietuvos rusų sąjungos politinei veiklai.

Per parą kilo 83 žolės gaisrai, sudegė 12 pastatų

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Antradienį Lietuvoje kilo 83 žolės
gaisrai, juose sudegė 12 pastatų ir išdegė 70 ha žolės, skelbia Prie-
šgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Šalčininkų rajone, Naujųjų Miežionių kaime, sudegė gyvenama-
sis namas, trys ūkiniai pastatai, išdegė 2 ha žolės bei 3 ha miško, 5
kubiniai metrai prie kelio sukrautos medienos ir 90 kubinių metrų
paruoštos perdirbimui medienos.

Klaipėdoje – pirmieji du lietuviški elektrobusai

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Klaipėdos autobusų parkas įsigijo
su pirmuosius Lietuvoje pagamintus elektrinius autobusus ir trečia-
dienį juos pristatė visuomenei. Po Velykų naujieji elektrobusai pra-
dės vežti keleivius uostamiestyje, pranešė bendrovė.

Klaipėdos autobusų parko vadovas Vaidas Ramanauskas sako,
kad į miesto gatves išleidžiami elektriniai autobusai – švariausia
transporto priemonė pasaulyje.

„Dancer“ autobusai vienu metu gali vežti 93 keleivius, juose
įrengtos 32 sėdimos vietos ir viena neįgaliojo vežimėliui. Vienu įkro-



vimu jie gali nuvažiuoti 90 kilometrų.

Apeliacinis teismas neleido atnaujinti H. Daktaro bylos

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Lietuvos apeliacinis teismas tre-
čiadienį pranešė, kad panaikino Vilniaus apygardos teismo vasario
13 dienos sprendimą ir neleido atnaujinti iki gyvos galvos nuteisto
Henriko Daktaro bylos.

Henrikas Daktaras ir jo gynėjas siekė atnaujinti baudžiamąją by-
lą esą paaiškėjus naujoms aplinkybėms, jog Rimantas Ganusaus-
kas, dėl kurio nužudymo H. Daktaras yra nuteistas, vis dar yra gy-
vas. Buvo prašyta apklausti liudytoją, įvertinti įrašą knygoje, kurioje,
anot pareiškėjų, 1996 metais buvo įrašyta R. Ganusauskui skirta
dedikacija.

Apeliacinis teismas nurodė, kad skirtingų asmenų parodymai
dėl neva matyto gyvo R. Ganusausko po jo nužudymo datos visų in-
stancijų teismų buvo motyvuotai paneigti ir pripažinti gynybine nu-
teistojo ir jo gynėjo pozicija. Konstatuota, kad H. Daktaro versija dėl
R. Ganusausko nužudymo buvo išanalizuota ir paneigta visuose by-
lą nagrinėjusiuose teismuose.

A. Veryga: paimant mažiau mėginių, ketinama tirti slaugos
ir globos namų gyventojus

Vilnius, balandžio 8 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga sako, kad mažėjant dėl koronaviruso paimamų mėgi-
nių, planuojama pradėti tirti slaugos bei globos namų gyventojus,
taip pat jų personalą.

„Tai reiškia, mažiau paimama mėginių ir iš parvykstančių asme-
nų, taip pat šylant orui mažėja peršalimo ligų, traukiasi gripo sezo-
nas, tai reiškia, kad mažėja žmonių, kurie patiria simptomus ir gali
teoriškai kreiptis į mobiliuosius punktus ir tie mėginiai gali būti pa-
imami“, – teigė jis.

Pasak A. Verygos, šiuo metu planuojama praplėsti tyrimus ir tirti
slaugos bei globos namuose esančius žmones, taip pat įstaigų dar-
buotojus.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
Sodybos
Sodybą (8 ha žemės, šalia bus asfaltuotas
kelias, dviračių takas, kaina 35 000 Eur) ir
4,75 ha (apie 200 m Nemuno pakrantės,
apie 60 a pušynėlis, sklypas lygus, geras
privažiavimas, 30 000 Eur) Naravuose. Tel.
8 699 45745.
Sodybą (30 a namų valdos ir 3 ha ūkio pa-
skirties žemės) Eičiūnų k., Butrimonių sen.,
Alytaus r. Tel. 8 679 61387.
Perka
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Automobiliai, dalys
Parduoda
„VW Golf IV“ (2001 m., 1,6 l, B, TA iki 2022
m. 03 mėn. 25 d.). Tel. 8 673 92438.
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
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir augini-
mui. Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
Išvalytus žieminius miežius. Tel. 8 655
22912.
Ūkininkas parduoda grūdus, pašarus, sėkli-
nes ir maistines bulves, žolių sėklas. Gali
pristatyti. Tel. 8 685 60452.
Šieną ritiniais arba „kitkomis“. Maistines ir
sėklines bulves, grikius, grūdus sėjimui ir
pašarams. Tel. 8 650 10595.
Šieną. Tel. (8 319) 47622.
Maišytą mėšlą (karvės ir arklių). Tel. 8 671
33906.
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.
Sėjamąją, šieno rinktuvą, traktorines
lėkštes. Tel. 8 609 78487.
Perka
Perka šieną, šienainį arba šiaudus su pri-
statymu. Tel. 8 675 89483.
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.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai
perka karves, bulius, telyčias. Sveria el.
svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 635 07197 (Ričardas
Lukauskas).
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 ir pušines malkas. Atveža. Tel. 8
625 97091.



Pušines malkas, supjautas kaladėmis. Tel.
8 644 55610.
Naują kiliminę dangą: ruda trumpo plauko
(18 kv. m, 90 Eur), šviesiai ruda ilgesnio
plauko (13 kv. m, 60 Eur) ir naudotą įmon-
tuojamą elektrinę orkaitę „Homark“ (50
Eur). Tel. 8 615 91464.
Paslaugos
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refinan-
savimas. Suteikiame paskolas ir refinansuoja-
me turimas bei kt. skolas (antstoliai, Sergel,
Gelvora, Bitė ir kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos
konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III pakopoje klausi-
mais. Tarpininkas Ričiardas (ind. veiklos pa-
žym. 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.
Dengiame stogus ir ardome senus. Stato-
me pavėsines, terasas, malkines. Kalame
sienas lentelėmis, skarda ir šildome vata.
Tel. 8 607 59508.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio
žiedus (nuo 0,7 iki 3 m), įvairią
gelžbetoninę produkciją. Vežame žvyrą,
smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirini-
mo darbus. Tel. 8 687 95399.
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.

Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS, atvykstu į namus, suteikiu ga-
rantiją. Tel. 8 615 73404.
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
Informacija
Jiezne (JŽNS) siuvamos ir nemokamai dali-
jamos veido apsaugos kaukės. Neturin-
tiems galimybės atvykti pasiimti, susidarius
didesnei grupei žmonių, gali būti
atvežamos. Būkit visi sveiki, saugokit save
ir kitus. Pasiskambinti pasiteiravimui telefo-
nu 8 617 68314.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
Didysis trečiadienis (ABC)
Pirmasis skaitinys (Iz 50, 4–9a)

    Štai ką sako Dievo tarnas:
    „Viešpats Dievas man davė iškalbų

liežuvį, kad aš sugebėčiau meilingu žodžiu
stiprinti nuvargusius. Kas rytą jis žadino
mano ausis, kad lyg mokinys jo klausy-
čiaus. Viešpats Dievas atvėrė man ausį.

    Aš nesigyniau, atgal nesitraukiau. Da-
viau savo nugarą mušantiems, atkišau savo
žandenas raunantiems. Nenugręžiau veido
nuo tų, kurie mane plūdo ir spjaudė.

    Tačiau man padės Viešpats Dievas, to-
dėl aš nebūsiu sugėdintas. Todėl nutaisau
savo veidą, kaip titnagas kietą; žinau, jog
nebūsiu sugėdintas.

    Šalia yra tas, kuris mane išteisins. Tai
kas panorės su manim bylinėtis? Išeikime
vienas prieš kitą! Tai kas mane kaltins? Te-
gul jis man prisistato!

    Štai man padės Viešpats Dievas: tai
kas gi mane bepasmerktų?“



Atliepiamoji psalmė (Ps 68, 8–10. 21–
22. 31. 33–34)

P. – Mane išklausysi, nes tu didžiai ge-
ras, jau metas tau, Viešpatie, būt malo-
ningam.

Dėl tavęs man tenka kentėti užgaules,
turi raudonuot veidas.
Esu savo broliams svetimas tapęs,
nebe giminė vaikams tos pačios močios.
Kadangi uoliai rūpinaus tavo šventove,
mane niekina tie, kurie tave užgaulioja.  P.

Paniekos plėšo man širdį, jėgas mano
čiulpia.

Užuojautos laukiu, bet nėr jos ...
Nerandu, kad mane kas paguostų ...
Į maistą pila man tulžį,
actą duoda gerti ištroškus ... – P.

Šlovinsiu giesme aš Dievo vardą
ir aukštinsiu jį dėkingai.
Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji,

pradžiukit!
Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško.
Beturčius Viešpats girdi,
neniekin savųjų, apkaltų grandinėm. – P.

Posmelis prieš Evangeliją
Sveikas, mūsų Karaliau! Tik tu pagailėjai

mūsų, paklydėlių
A r b a:

Sveikas, mūsų Karaliau!
Paklusdamas Tėvui, daveis tu vedamas

kryžiuoti, kaip romus avinėlis – papjauti.
Evangelija (Mt 26, 14–25)
    Vienas iš Dvylikos, vardu Judas Iskari-

jotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė:
„Ką man duosite, jeigu jį aš jums išduosiu?“
Tie pasiūlė trisdešimt sidabrinių. Ir nuo to
meto Judas ieškojo progos išduoti Jėzų.

    Pirmąją Neraugintos Duonos dieną mo-
kiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: „Sakyk,
kur paruošti tau Velykų vakarienę?“

    Jis atsakė: „Eikite į miestą pas tokį
žmogų ir sakykite jam: 'Mokytojas sako:
Mano metas jau atėjo. Pas tave valgysiu
Velykų vakarienę su savo mokiniais'“. Moki-
niai padarė, kaip buvo Jėzaus įsakyta, ir
paruošė Velykų stalą.

    Atėjus vakarui, Jėzus su dvylika moki-
nių užėmė vietas prie stalo. Pradėjus valgy-
ti jis tarė: „Iš tiesų sakau jums: vienas iš jū-
sų mane išduos“.

    Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klau-
sinėti: „Nejaugi aš, Viešpatie?“

    Jis atsakė: „Mane išduos dažantis kartu
su manim duoną dubenyje. Žmogaus Sū-
naus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį pa-
rašyta, bet vargas tam žmogui, kuris išduos
Žmogaus Sūnų. Geriau būtų buvę tam
žmogui negimti“.

    Jo išdavėjas Judas paklausė: „Nejaugi
aš, rabi?!“

    Jis atsakė: „Taip, tu!“
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