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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 934 557

Lengvai sergantys 1 306 231

Sunkiai sergantys 51 151

Pasveikę 456 737

Mirę 120 438

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

Europos regionas 913 349 (77 419)

Amerikos kontinentų regionas 610 742 (23 759)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 121 426 (4125)

Rytų Viduržemio regionas 99 713 (5107)



Pietų - Rytų Azijos regionas 16 883 (766)

Afrikos regionas 10 259 (464)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 587 173 (23 644)

Italija 159 516 (20 465)

Ispanija 172 541 (18 056)

Prancūzija 136 779 (14 967)

Jungtinė Karalystė 88 621 (11 329)

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

Užsikrėtę 1070 (8)

Sergantys 945

Pasveikę 101

Mirę 24 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 42 690 (1187)

Naujienos COVID-19

Dirbtinės plaučių ventiliacijos reikia devyniems
užsikrėtusiems koronavirusu – A. Veryga

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Šiuo metu gydymo įstaigose yra
devyni koronavirusu užsikrėtę pacientai, kuriems reikia dirbtinės
plaučių ventiliacijos, sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
Veryga.

„Pacientų, kurių būklė buvo sudėtinga, reanimacijoje turėjome
14, devyniems iš jų reikėjo dirbtinės plaučių ventiliacijos. Dar 38 pa-
cientams reikėjo deguonies terapijos ne reanimacijoje“, – spaudos
konferencijoje antradienį sakė A. Veryga.



PSO: dėl kovos su koronavirusu milijonai vaikų gali likti ne-
paskiepyti nuo tymų

Ženeva, balandžio 14 d. (AP-BNS). Pasaulio sveikatos organi-
zacija (PSO) antradienį įspėjo, kad daugiau kaip 117 mln. vaikų be-
veik 40-yje pasaulio valstybių gali likti nepaskiepyti nuo tymų,
šalims dėl koronaviruso protrūkio sustabdžius imunoprofilaktikos ir
kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

PSO duomenimis, 24 šalys jau nukėlė skiepijimą nuo tymų,
siekdamos užkirsti kelią toliau plisti koronavirusui, o dar 13 ketina
tai padaryti iki šių metų galo.

M. Dubnikovas siūlo labiau remti verslius žmones

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Finansų analitikas Marius Dubni-
kovas kritikuoja valstybės paramos nuo koronaviruso krizės nuken-
tėjusiam smulkiam verslui dalybas. Jis siūlo labiau remti verslius
žmones, o ne visiems atseikėti vienodai.

„Dabar yra tokia rizika, kad bus susikoncentruota remti žmones,
kurie jau nebeturi darbo. Bet tokiu būdu skatinsime žmones laukti,
kol kažkas duotų. Bet jeigu remtume veiklius žmones, kurie kuria
pridėtinę vertę, pasirūpina savimi. Jie, gaudami neatlygintiną para-
mą, drąsiau imtųsi verslo“, – antradienį spaudos konferencijoje Sei-
me sakė M. Dubnikovas.

Be to, jis siūlo skubiai peržiūrėti nepanaudotas Europos Sąjun-
gos (ES) paramos lėšas ir jas investuoti į priemones, skatinančias
įmones organizuoti žmonių darbą ne kontorose, o – iš namų.

Pagalbos didelėms įmonėms fondui – 400 mln. eurų garan-
tijų

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Nuo koronaviruso krizės nuken-
tėjusių didelių ir vidutinių įmonių kapitalui atstatyti valstybė numato
skirti 100 mln. eurų bei suteikti dar keturiskart tiek garantijų investici-
joms į specialų fondą, teigia Lietuvos banko (LB) valdybos narys
Marius Jurgilas.

„Priemonė numato, kad valstybė kartu su privačiais investuoto-
jais galėtų rekapitalizuoti stambias įmones, jeigu būtų toks poreikis.
Tam yra numatyta šiuo metu 100 mln. eurų valstybės lėšų ir iki 400



mln. eurų valstybės garantijų, kuriomis būtų garantuotos investicijos
į tokį fondą“, – antradienį Vyriausybėje surengtoje spaudos konfe-
rencijoje sakė M. Jurgilas.

Kitos naujienos

Ramiojo vandenyno salose tęsiama valymo operacija, po
ciklono tūkstančiams likus be namų

Suva, balandžio 14 d. (AFP-BNS). Vanuatu dešimtys tūkstančių
žmonių vis dar neturi namų, praėjus savaitei po to, kai atogrąžų cik-
lonas „Harold“ nusiaubė šią skurdžią Ramiojo vandenyno valstybę ir
sunaikino daugybę namų ir pasėlių plotų, antradienį pranešė huma-
nitarinės pagalbos darbuotojai.

Praėjusią savaitę Pietų Ramiojo vandenyno regione siautęs cik-
lonas sustiprėjo iki aukščiausios penktosios kategorijos superau-
dros, nuniokojusios Saliamono Salas, Vanuatu, Fidžį ir Tongą.

Kelis svarbius miestus praradusios Kh. Haftaro pajėgos
apšaudė Libijos sostinę raketomis

Tripolis, balandžio 14 d. (AFP-BNS). Libijos maršalo Khalifos
Haftaro (Chalifos Haftaro) kovotojai antradienį paryčiais apšaudė ra-
ketomis Tripolį, kai buvo išstumti vyriausybei lojalių pajėgų iš virti-
nės miestų į vakarus nuo sostinės.

Jungtinių Tautų pripažįstama Libijos nacionalinės santarvės vy-
riausybė (NSV), bandanti atremti jau ilgiau nei metus trunkantį sosti-
nės puolimą, apkaltino Kh. Haftaro pajėgas, kad jos po pirmadienį
patirtų pralaimėjimų keršija civiliams Tripolio gyventojams.

„Maxima grupės“ pajamos pernai didėjo 15,7 proc. iki 4
mlrd. eurų

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Verslininko Nerijaus Numos ne-
tiesiogiai valdomos mažmeninės prekybos tinklų valdytojos „Maxi-
ma grupės“ konsoliduotos pajamos praėjusiais metais išaugo 15,7
proc. iki 3,993 mlrd. eurų.

Didžiausias pajamų augimas buvo Lenkijoje (15,2 proc. ) ir Bul-



garijoje (12,6 proc.), o iš Baltijos šalių – Latvijoje (7,7 proc.),
pranešė „Maxima grupė“.

JAV per virtinę tornadų žuvo 32 žmonės

Vašingtonas, balandžio 14 d. („Interfax“-BNS). JAV rytinėje pa-
krantėje ir pietuose per tornadų virtinę žuvo mažiausiai 32 žmonės,
antradienį pranešė televizija CNN.

Meteorologijos tarnybos pranešė, kad pirmadienį nuo Teksaso
iki Pietų Karolinos susiformavo ne mažiau kaip 40 tornadų. Stiprus
vėjas plėšė stogus, laužė medžius, traukė elektros laidus.

Apie žuvusius žmones pranešė šešios valstijos, tarp jų Pietų
Karolina, Misisipė ir Džordžija.

Buvęs aplinkosaugininkų vadovas ministro sprendimą jį
pažeminti pareigose apskundė teismui

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Aplinkos apsaugos departamen-
to buvęs vadovas Vaidas Laukys nesutinka su ministro sprendimu jį
perkelti į žemesnes pareigas – šį ministro sprendimą jis apskundė
teismui.

Aplinkos apsaugos departamentas ir jo vadovas kritikos sulau-
kė po gaisro padangų perdirbimo bendrovėje „Ekologistika“ Alytuje
ir „Grigeo Klaipėda“ galimos taršos į Kuršių marias skandalų.

Vis dėlto, V. Laukys sako, kad tai nėra tikrosios priežastys jį
pažeminti pareigose.

Estijos saugumo policija: Kremliaus vykdoma „skaldymo“
politikai trūksta idėjų ir išteklių

Talinas, balandžio 14 d. (BNS). Svarbus Kremliaus naratyvas
apie numanomą masinę rusakalbių gyventojų diskriminaciją Baltijos
šalyse nuvylė pačius jo skleidėjus, o Maskvos vykdoma „skaldymo“
politika kenčia nuo naujų idėjų ir išteklių stokos, teigiama antradienį
paskelbtoje Estijos saugumo policijos (KaPo) metinėje ataskaitoje.

Anot KaPo, paaiškėjo, kad vadinamoji tautiečių savanoriško
grįžimo programa, kurią Rusija vykdo nuo 2007 metų, nepakanka-
mai įtikina tikslinę grupę, todėl visi kaltinimai dėl masinės rusakalbių
mažumų diskriminacijos „kelia juoką“.



„Pernai Kremliaus į skaldymą nukreipta Kremliaus politika ken-
tėjo tiek nuo naujų idėjų, tiek nuo išteklių stokos. Dėl to patiriamus
nuostolius mėginama kompensuoti įprastu naratyvu – agresyviai pri-
metamu istorijos traktavimu“, – pažymima „KaPo“ ataskaitoje.

Saugumo policija rašo, kad Rusijos ambasados Estijoje ir
prokremliškų jėgų entuziazmas daugiausia susijęs su pastangomis
atgaivinti prisiminimus apie Raudonosios armijos „išvadavimus“ Es-
tijoje 1944 metais. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad šiemet buvo
ruošiamasi didelio masto Pergalės dienos minėjimui gegužės 9 die-
ną, stengiantis į jį pritraukti tiek Rusijos, tiek kitų valstybių jaunimo.

Prancūzijoje dingo latvis jūrininkas, iškritęs iš tanklaivio
„Elandra Baltic“

Ryga, balandžio 14 d. (BNS). Prie Prancūzijos krantų dingo lat-
vis jūrininkas, iškritęs iš Latvijos laivininkystės įmonės valdomo tan-
klaivio, antradienį pranešė naujienų portalas „Maritime Bulletin“.

55 metų jūreivis pirmadienį iškrito iš „Elandra Baltic“ netoli Pajū-
rio Foso uosto, nuleisdamas trapą, kad į laivą galėtų pakilti laivave-
dys.

Muitininkai sulaikė beveik 300 tūkst. eurų vertės kontraban-
dinių cigarečių krovinį

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Sekmadienį muitinininkai Druski-
ninkų rajone veikiančiame Raigardo kelio poste sulaikė beveik 300
tūkst. eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį.

Kaip pranešė Muitinės kriminalinė tarnyba, nelegalios cigaretės
buvo aptiktos apie 16 valandą iš Baltarusijos į Lietuvą atvažiavusia-
me sunkvežimyje „DAF“. Vilkiką vairavęs Baltarusijos pilietis teigė
tuščiomis vykstąs pasiimti krovinio į Kauną.

Muitininkams detaliai patikrinus vilkiką, jo puspriekabės prieki-
nėje dalyje buvo rasta imitacine sienele atitverta slėptuvė, kurioje
pareigūnai aptiko 84,5 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių.

Rusija kovą prarado beveik 7 mlrd. JAV dolerių oficialiųjų
atsargų

Maskva, balandžio 14 d. („Interfax“-BNS). Rusijos tarptautinės



oficialiosios atsargos praėjusį mėnesį, centriniam bankui stabdant
rublio nuvertėjimą dėl staigaus naftos kainų kritimo, sunyko 6,908
mlrd. JAV dolerių, arba 1,2 procento.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Rusijos užsienio valiutos ir aukso
atsargos padidėjo 9,114 mlrd. dolerių, arba 1,6 proc., iki 563,473
mlrd. dolerių, pranešė centrinis bankas.

Monetariniam auksui tenkanti visų atsargų dalis šiemet paaugo
nuo 19,9 proc. iki rekordinės 21,3 procento.

Didžiausias oficialiąsias tarptautines atsargas Rusija turėjo
2008 metų rugpjūtį, kai jos siekė 598 mlrd. dolerių. Kukliausios pa-
staraisiais metais jos buvo 2015-ųjų balandį – iki 350,5 mlrd. dole-
rių.

Vilniuje sulaikyti per naktį daugiau nei dešimt pastatų
apipaišę vyrai

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Pirmadienio naktį Vilniuje buvo
sulaikyti daugiau nei dešimt pastatų miesto centre apipaišę vyrai.

Apsaugos darbuotoja 2002-aisiais ir 1996-aisiais gimusius pa-
žeidėjus sulaikė ir perdavė policijai. Patikrinimo metu pas jaunesnįjį
iš sulaikytųjų taip pat buvo rastas užspaudžiamas maišelis su auga-
linės kilmės, įtariama, narkotine medžiaga.

G. Surplys: Vyriausybės posėdžiai per „Zoom“ programą
nevyksta

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Vaizdo konferencijų ir pokalbių
platformą „Zoom“ Vyriausybė naudoja viešai informacijai, o
posėdžiai ir kiti virtualūs susitikimai vykdomi per saugią „Microsoft“
programą, sako Visuomenės informavimo grupės vadovas Giedrius
Surplys.

Krašto apsaugos ministerijos Nacionalinis kibernetinio saugumo
centras (NKSC) praėjusią savaitę įspėjo, jog „Zoom“ aptikta duome-
nų privatumo problema.

Per ilgąjį savaitgalį Lietuvoje kilo daugiau nei šimtas žolės
gaisrų

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Nuo penktadienio iki pirmadienio



vakaro Lietuvoje kilo 116 žolės gaisrų, išdegė daugiau nei 105 hek-
tarai, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Iš 116 kilusių gaisrų 48 kilo pievose, jose išdegė daugiau nei 40
hektarų.

Savaitgalį trys gaisrai kilo durpingose pievose, juose išdegė
apie 43 hektarus teritorijų.

Į Lietuvą atvyko pašto traukinys iš Kinijos

Vilnius, balandžio 14 d. (BNS). Velykų savaitgalį į Lietuvą atvy-
ko traukinys iš Kinijos su pašto siuntomis visai Europai. Pasak Lie-
tuvos pašto, tai pirmas kartas, kai toks traukinys atvyksta iš Kinijos į
Europą. Iki šiol siuntos šia kryptimi dažniausiai pasiekdavo oro pa-
štu.

Traukinys su 42 konteineriais į Vilniaus intermodalinį terminalą
atvyko sekmadienio naktį, siuntas Lietuvos paštas išskirstys po visą
Europą.

Daugiau nei 260 tonų siuntų iš Vilniaus bus išskirstytos į 30 Eu-
ropos šalių. Didžioji jų dalis keliaus į Vokietiją, Didžiąją Britaniją,
Prancūziją, Ispaniją ir Vengriją. o du konteineriai liks Lietuvos varto-
tojams.

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 (namas su įrengta mansarda (142
kv. m, visi patogumai, su visais baldais, bui-
tine technika), yra lauko virtuvė, garažas (3
automobiliams), 2 pavėsinės, pirtis su 2
miegamaisiais, ūk. pastatai, šiltnamis, 2 kū-
dros, 8,6 ha žemės (iš jų 2 ha miško)).
Birštono sen. Tel. 8 620 31329.
Sodybą (30 a namų valdos ir 3 ha ūkio pa-
skirties žemės) Eičiūnų k., Butrimonių sen.,
Alytaus r. Tel. 8 679 61387.
Žemės sklypus
12 a namų valdos žemės sklypą Žalgirio g.
171, Prienuose. Tel. 8 606 61216.
Perka
Pirkčiau ūkio paskirties žemę, sudomintų ir
namas, butas arba sodyba prie ežero. Do-
mina Vilniaus, Kauno, Druskininkų,
Birštono, Prienų, Trakų ir pan. apylinkės.
Tel. 8 677 94888.
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sody-
bas. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Išsinuomoja
2 k. butą arba namą (arba dalį namo) Prie-
nuose arba Birštone. Tel. 8 607 16198.
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
1 mėn. ožkytę (10 Eur). Tel. 8 671 33906.
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir augini-
mui. Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
Miežius, tinka sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Miežius sėklai. Tel. 8 675 51873.
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.
Šieną (nesupresuotą). Tel. 8 603 57876.
Sausą šieną, šienainį, šiaudus ritiniais (mi-
nimalus kiekis - 38 vnt.). Atvežame. Tel. 8
698 78024.
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.
Cisterną (3 t, vandeniui), ritinių presą (nauji
diržai) ir kultivatorių (4,2 m). Tel. 8 678
31524.
Perka
Perka šieną, šienainį arba šiaudus (su pri-
statymu). Tel. 8 675 89483.



Mėsines telyčias, buliukus nuo 6 mėn. iki 4
m. ir pienines veršingas ir neveršingas
telyčias tolimesniam auginimui. Tel. 8 625
93679.
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav.
iki 8 sav. amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis.
Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8 612
34503.
Galvijų supirkimo įmonė superka karves,
bulius, telyčias AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis. Sveria vietoje elektroni-
nėmis svarstyklėmis, moka 6 ir 21 proc.
PVM. Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš
karto. Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KRE-
KENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis
ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Tel. 8
613 79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti.
Moka 6–21 proc. Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
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.
UAB „Almo medis“ parduoda įvairias kapo-
tas malkas, pušines atraižas, sandėliukus,
malkines, šulinių apdailas, voljerus šunims,
pavėsines, rūkyklas mėsai, vištides ir lauko
tualetus. Pristatome į vietą. Išrašome sąs-
kaitas. Tel. 8 648 61061.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8
671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skal-
dytas). Turime ir sausų malkų. Atvežame
įvairiais kiekiais. Tel.: 8 604 81933, 8 604
01171.
GERIAUSIA KAINA parduoda lapuočių
malkas. Atveža. Tel. 8 603 77391.
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 refi-
nansavimas. Suteikiame paskolas ir refi-
nansuojame turimas bei kt. skolas (antsto-
liai, Sergel, Gelvora, Bitė ir kt.) sumoje nuo
100 iki 10 000 eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai mažiau-
sios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupi-
mo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 621263).
Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių uždengimų
gamyba. Betonavimas, montavimas,
užpylimas skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. Nemokama
konsultacija. Tel. 8 686 96155.



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.
Profesionali stogdengių brigada atlieka vi-
sus stogo remonto, įrengimo darbus. Suda-
rome sąmatas, pristatome medžiagas, su-
teikiame garantijas. Tel. 8 677 68382.
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 remontuojame butus: dažome,
glaistome, klojame laminatą, atliekame ki-
tus darbus. Tel. 8 606 46488.
Dedu langus, duris, grindis, laminatą. Tai-
sau angokraščius, kalu lenteles, montuoju
gipso kartoną. Statau pavėsines, terasas.
Atlieku smulkius remonto darbus. Tel. 8 601
48676.
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.
Mobiliuoju gateriu greitai ir nebrangiai pjau-
name rąstus (iki 11 m ilgio) Jums patogioje
vietoje. Elektra nebūtina. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjau-
nu medieną. Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.
Mobiliuoju gateriu pjauname medieną iki 9
m ilgio, išpjauname („kreizuojame“) lentas
kliento kieme. Pjauname ir nedidelius kie-
kius. Tel. 8 610 03983.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com
Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas. Tel.: 8 683 99 233, grebly-
sirbebras@gmail.com
Dovanoja
Perkantiems kompaktus, MP3, USB atmin-
tukus („flešiukus“) bei kasetes dovanoja
muzikinį centrą su kolonėlėmis „Panaso-
nic“, „Viasat“ komplektą, alkūnės apsaugą,
sportinę žieminę striukę (52 dydžio), vasari-
nes kelnes bei moterišką vasarinę avalynę
(37-38 dydžio). Tel. 8 600 22892.
Šiltnamiui plastikinius polietileno
vamzdžius. Tel. 8 612 15436 (Prienai).
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.



Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums
gali padėti Anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 val., VII – 17
val., Birutės g. 10A („Carito“ bendruomenės
namai), Birštone ir III – 18 val. ir VII – 15
val. Bulikos g. 6, Jiezne. Tel.: 8 689 36747,
8 602 88177.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
III VELYKŲ DIENA (ABC)
Antradienis

Pirmasis skaitinys (Apd 2, 36–42)

Sekminių dieną Petras žydams kalbėjo:
    „Tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai:

Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų,
kurį jūs nukryžiavote“

    Tai išgirdę, žmonės susigraudino ir ėmė
klausinėti Petrą ir kitus apaštalus: „Ką
mums daryti, broliai?“

    Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir
kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus
Kristaus, kad būtų atleistos jiems nuodė-
mės, tada gausite Šventosios Dvasios do-
vaną. Juk jums skirtas pažadas, taipogi jū-
sų vaikams ir visiems toli esantiems, ku-
riuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas“.

    Dar daugeliu kitų žodžių jis primygtinai
ragino juos ir sakė: „Gelbėkitės iš šitos
iškrypusios padermės!“

    Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir
tą dieną prisidėjo prie jų apie trys
tūkstančiai.

Atliepiamoji psalmė (Ps 32, 4–5. 18–20.
22)

P. – Viešpaties malonių pilna yra žemė.
A r b a: Aleliuja.

Viešpaties žodis teisingas,
tikras jo darbas kiekvienas.

Brangi jam teisė ir teisingumas,
o jo malonių pilna yra žemė. – P.
Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo,
kurie tikis jojo malonės.
Jis jų gyvybę nuo mirties saugo
ir bado metu pamaitina. – P.

Mes jo didžiai išsiilgę,
jis mūsų rėmėjas ir skydas.
Viešpatie, būki tu mums gailestingas,
mes juk taip tavim tikim. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ps 117, 24)

P. Aleliuja. – Šią dieną laimingą Viešpats
padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! –
P. Aleliuja

Evangelija (Jn 20, 11–18)

    Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė.
Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė
du angelus baltais drabužiais sėdinčius –
vieną galvūgalyje, kitą kojų vietoje – ten,
kur būta Jėzaus kūno.

    Jie paklausė ją: „Moterie, ko verki?“
    Ji atsakė: „Kad paėmė mano Viešpatį ir

nežinau, kur jį padėjo“.
    Tai tarusi, ji atsisuko ir pamatė stovintį

Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus.
    O jis jai tarė: „Moterie, ko verki? Ko

ieškai?“
    Jinai, manydama, jog tai sodininkas, at-

sakė: „Gerbiamasis! Jei tamsta jį išnešei,
pasakyk man, kur jį padėjai. Aš jį pasiim-
siu“.

    Jėzus jai sako: „Marija! Ji atsigręžė ir
sušuko hebrajiškai: „Rabuni!“ (Tai reiškia:
„Mokytojau“).

    Jėzus jai tarė: „Nelaikyk manęs! Aš dar
neįžengiau pas Tėvą. Verčiau eik pas mano
brolius ir pasakyk jiems: „Aš žengsiu pas
savo Tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą“.

    Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mo-
kiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką jis jai
sakęs.
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