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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę  2 094 917

Lengvai sergantys 1 387 304

Sunkiai sergantys 51 089

Pasveikę 520 955

Mirę 135 569

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

Europos regionas 977 596 (84 607)

Amerikos kontinentų regionas 673 361 (27 336)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 124 204 (4201)

Rytų Viduržemio regionas 107 389 (5395)

Pietų - Rytų Azijos regionas 20 287 (936)



Afrikos regionas 11 367 (523)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 644 348 (28 554)

Italija 165 155 (21 645)

Ispanija 182 816 (19 130)

Prancūzija 147 863 (17 167)

Jungtinė Karalystė 98 476 (12 868)

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

Užsikrėtę 1128 (37)

Sergantys 920

Pasveikę 178

Mirę 30 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 48 537 (3860)

Naujienos COVID-19

Pradėjo veikti „Ermitažas“, „Senukai“, „Depo“, atsidarys
„Ikea“, kitos parduotuvės

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS). Vyriausybei trečiadienį leidus at-
naujinti veiklą visiems prekybininkams, turintiems atskirą išėjimą į
lauką, ketvirtadienį pradėjo veikti statybinių medžiagų ir buities pre-
kių bei elektronikos parduotuvės. Netrukus žada atsidaryti ir baldų
prekybos centras „Ikea“, kai kurie kiti baldų prekybininkai.

Vilniuje ir ir Kaune „Ermitažas“ atsidarys iki šeštadienio.
Prekybos tinklas „Senukai“ taip pat pranešė ketvirtadienį atve-

riantis duris Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei kituose Lietuvos mies-
tuose, kur centrai atitinka saugos reikalavimus.

Apdailos ir statybinių medžiagų tinklo „Depo“ svetainėje prane-
šama, kad nuo ketvirtadienio „Depo“ parduotuvės taip pat atnaujina



darbą.
Prekybos tinklas nurodė, kad bus laikomasi padidintų saugumo

reikalavimų – į parduotuves bus įleidžiami tik pirkėjai su veido ap-
sauga ir pirkinių vežimėliais, parduotuvėje būtina laikytis 2 metrų at-
stumo nuo kitų pirkėjų.

Švedijos baldų gamybos ir prekybos koncerno „Ikea“
parduotuvę Vilniuje planuojama atidaryti šeštadienį, BNS informavo
„Ikea“ atstovai.

SAM: ligoninėse mirusiems koronaviruso pacientams – au-
topsija nebus atliekama

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS). Ligoninėse mirusiems
žmonėms, kurie kuriems įtariamas ar nustatytas koronavirusas, au-
topsija nebus atliekama, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos
ministerija (SAM).

„Jei autopsija reikalinga, ji gali būti atliekama tik nustačius, kad
žmogus koronavirusu nesirgo“, – teigiama ministerijos išplatintame
pranešime.

Tokį sprendimą priėmė valstybės lygio ekstremaliosios situaci-
jos valstybės operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga.

Taip pat ministerija praneša, kad jei žmogus, kuriam nustatytas
ar įtariamas koronavirusas, mirė ne gydymo įstaigoje, tuomet, ne-
sant teismo, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų pavedimo
atlikti teismo medicinos ekspertizę ir tyrimą, jo gydymo įstaigos gy-
dytojas išduoda medicininį mirties liudijimą, nurodydamas šią ligą
mirties priežastimi.

Jei tyrimas dėl koronaviruso neigiamas, mirties liudijimas
išrašomas remiantis turimais medicininiais dokumentais ir mirties
faktą nustačiusiojo įrašais.

Kitos naujienos

Gyventojų masiškai naudojama kiniška, rusiška įranga gali
juos šnipinėti – viceministras

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS). Lietuvoje ir visame pasaulyje



plačiai naudojama kiniška, ar Azijoje neva pagaminta, tačiau iš tiesų
rusiška įranga gali būti skirta gyventojų ar verslo duomenų
šnipinėjimui, sako krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza.

Ketvirtadienį pristatydamas 2019-ųjų nacionalinio kibernetinio
saugumo būklės ataskaitą, viceministras atkreipė dėmesį, jog Na-
cionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) specialistai fiziškai
ištyrė vieną iš populiariausių namuose naudojamų maršrutizatorių
bevieliam tinklui ir nustatė, jog jis siunčia duomenis į serverius Rusi-
joje.

„Jie buvo paplitę ir vis dar yra paplitę plačiai, kadangi tai yra
biudžetinės klasės, pakankamai našūs, t.y. greiti ir nebrangūs
mašrutizatoriai. O kadangi jie dar buvo supakuoti į labai marketingo
prasmes patrauklią pakuotę, vartotojui pasakant, kad dideli bonusai
dėžutės viduje laukia, jų paplitimas buvo toks, kad net kai kurie in-
ternetinio ryšio operatoriai juos naudojo ir įdiegė savo klientams“, –
sakė E. Kerza.

Anot jo, verslas ir platintojai „pasielgė labai atsakingai“ ir išėmė
šiuos produktus iš prekybos, tačiau gyventojai juos vis dar naudoja.

NKSC direktorius Rytis Rainys teigė, kad keletą mėnesių vykdy-
tas tyrimas parodė, jog maršrutizatoriuose buvo iš anksto atlikti
naršymo techninių parametrų (DNS) nustatymai, nukreipiant paslau-
gą į Rusijoje esančius serverius. Šis tyrimas, anot jo, sudomino ir
Europos Sąjungos (ES) institucijas.

„Tai yra nenormalu ir keista, jokios pridėtinės vertės tai
piliečiams neduoda, srautai eina į Rusijos Federacijoje esančias
stotis, dėl to išauga vėlinimas, kyla nepatogumas, nors mūsų inter-
neto paslaugų teikėjai turi vadinamus „DNS cashe“ serverius, kurias
visą laiką pateikia vartotojams“, – sakė R. Rainys.

Anot E. Kerzos, apie 90 procentų Lietuvoje naudojamų bevielių
maršrutizatorių yra pagaminti Kinijoje arba Taivane.

„O kaip mes nustatėme, nors jie turėjo būti pagaminti Taivane,
iš tikrųjų, pagaminti Rusijoje“, – tvirtino viceministras.

E. Kerza įvardijo dviejų krypčių kibernetinio saugumo grėsmes
iš Kinijos, nukreiptas tiek pasauliniu, tiek ir Lietuvos mastu. Jis sako
įžvelgiantis siekį „užtvindyti pasaulį Kinijoje pagamintais nesaugiais
prietaisas“ ir tam Kinija, anot jo, išnaudoja internetinės prekybos
milžinę aliexpress.com ar kitas svetaines, siunčia prekes nemoka-
mai.

Anot jo, šie nesaugūs daiktai gali būti ir kelis eurus kainuojantis



elektroninis laikrodis, ar 15-20 eurų kainuojanti vaizdo kamera, ku-
rią mes statome ofise ar namuose, „ar tai būtų išmanus telefonas,
kuris turi aštuonis branduolius, daug operatyvinės atminties ir realiai
yra nesaugus kompiuteris mūsų piliečių kišenėje“.

Viceministras įvardija ir Kinijos Vyriausybės spaudimą Lietuvai
įsileisti gamintojo „Huawei“ 5G ryšio technologijas.

„Eina nuolatinis vyriausybinis spaudimas tiek mums, tiek kitoms
organizacijoms bandant įtikinti, kad Kinijos koorporacijos yra patiki-
mi partneriai ir čia prie nesaugumo niekaip neprisideda, o atvirkščiai
– gali būti modernių technologijų platforma“, – tvirtino jis.

E. Kerza pripažįsta, kad vertinant smarkiai išaugusias tinklų ap-
krovas, „matome, kad 5G yra ne už kalnų“, tačiau pirmiausia reikia
išspręsti techninius klausimus su Rusija ir Baltarusija dėl šių šalių
teikiamų paslaugų dažnių.

Ketvirtadienį pristatytoje kibernetinio saugumo analizėje taip pat
pažymima, kad pernai registruota iš viso 3,2 tūkst. kibernetinių inci-
dentų, kai jų tyrimams atlikti reikėjo tiesioginio specialistų dalyvavi-
mo. Automatinėmis priemonėmis apdorotų kibernetinių įvykių
skaičius siekė daugiau kaip 300 tūkstančių. Nustatyta ir apie 2,9
tūkst. informacinių atakų, po ketvirtadalį jų – konstitucinių pagrindų
apsaugos ir gynybos srityse. Pažymima, kad išaugo daugiasluoks-
nių informacinių atakų, susidedančių iš kibernetinių ir informacinių
elementų, skaičius.

„Absoliuti dauguma tos veiklos vienaip ar kitaip atkeliauja arba
yra siejama su Rusijos Federacija ir tik atsitiktiniai atvejai, sakyčiau,
netyčia paklydę, ateina iš kitų valstybių, arba yra rezonansiniai, ne-
tiesioginiai“, – sakė jis.

Pramonės gamyba iš Baltijos šalių vasarį mažėjo tik Lietu-
voje, skelbia Eurostatas

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS). Pramonės gamyba iš trijų Balti-
jos šalių vasarį mažėjo tik Lietuvoje, skelbia Eurostatas.

Pramonės gamyba Lietuvoje vasarį, palyginti su sausiu, mažėjo
0,3 proc., rodo ketvirtadienį paskelbti ES statistikos tarnybos duo-
menys. Latvijoje ji augo 3,1 proc., Estijoje – 8,7 procento.

Per metus – vasarį, palyginti su pernai vasariu – Lietuvoje pra-
monė augo 0,1 proc., Latvijoje – 0,8 proc., Estijoje – mažėjo 0,9
procento.



Visoje ES pramonė per metus mažėjo 1,3 proc., per mėnesį –
nepakito.

Vaiko teisių tarnyba: šešios Lietuvos savivaldybės neturi
nė vieno budinčio globotojo

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS). Šešios Lietuvos savivaldybės
neturi nė vieno budinčio globotojo, informuoja Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT).

Anot tarnybos, tokia situacija šiose savivaldybėse tęsiasi jau il-
gą laiką, tad į krizę patekusių šeimų vaikai, jei nėra artimųjų ar emo-
ciniais ryšiais susijusių asmenų, galinčių juos priimti, atsiduria glo-
bos institucijose.

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenimis,
nė vieno budinčio globotojo nėra Birštono, Neringos savivaldybėse,
Prienų, Šilutės, Rietavo ir Utenos rajonuose.

Pranešime teigiama, kad į tarnybos raginimus taisyti padėtį sa-
vivaldybės nereaguoja.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomeni-
mis, šiuo metu Lietuvoje yra 205 budintys globotojai. Jų šeimose
globojami 267 vaikai.

Lietuvoje taip pat yra devynios savivaldybės, kuriose kol kas yra
tik po vieną budintį globotoją – Druskininkų, Jonavos, Palangos,
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės, Jurbarko, Švenčionių ir Trakų.

Tarnybos pranešime cituojama Įvaikinimo ir globos skyriaus ve-
dėja Agnė Marčiukaitienė pažymi, kad savivaldybės turėtų rasti dau-
giau nei vieną budintį globotoją, nes poreikis neretai būna didesnis.

Pasak A. Marčiukaitienės, budinčių globotojų uždavinys yra lai-
kinai suteikti vaikui šeimos aplinką ir saugumą, jei nerandama į
krizę patekusio vaiko artimųjų ar kitų emociniais ryšiais susijusių as-
menų.

Budintis globotojas yra asmuo, kuris prižiūri be tėvų globos liku-
sius vaikus. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios
veiklos pažymą.

Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip tri-
jų vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius budinčio globo-
tojo šeimoje gali būti ne didesnis kaip šeši vaikai.

Budinčiais globotojais gali tapti asmenys nuo 21 metų iki 65 me-
tų, neturintys psichikos ir elgesio sutrikimų bei nesergantys kai ku-



riomis ligomis. Tapti budinčiais globotojais negali asmenys, kuriems
yra ar buvo apribota tėvų valdžia.

Pradeda veikti bendras emocinės paramos linijos telefonas
1809

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS). Nuo ketvirtadienio pradeda veikti
bendras nemokamas emocinės paramos linijos telefonas 1809,
pranešė Vyriausybė.

„Kad galėtų teikti tokią aktualią šiuo metu pagalbą, savo jėgas
suvienijo „Vilties linija“ suaugusiems, „Pagalbos moterims linija“,
taip pat „Jaunimo linija“, „Vaikų linija“ ir „Sidabrinė linija“ senjorams“,
– per spaudos konferenciją ketvirtadienį sakė Visuomenės informa-
vimo grupės vadovas, premjero patarėjas Giedrius Surplys.

Kaip trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
Veryga, skambinantieji numeriu 1809 į atitinkamas linijas bus nukr-
eipiami pagal jų grupes.

Pasak jo, ši emocinės pagalbos priemonė rengiama kartu su
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip pat bendradarbiaujant
su emocinės paramos linijomis.

S. Skvernelis: nuo liepos 10-15 proc. pigs elektra ir dujos

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS). Premjeras Saulius Skvernelis
žada, kad nuo liepos maždaug 10-15 proc. pigs elektra ir dujos gy-
ventojams.

„Elektros kaina nuo liepos 1 dienos turėtų mažėti ne mažiau
kaip 10 proc. (kalbu apie standartinį elektros tarifą gyventojams), o
gamtinės dujos – ne mažiau kaip 15 proc. visiems gyventojams.
Duomenys dar negalutiniai, jie gali koreguotis. Ne į blogesnę, o į
geresnę pusę, kitaip tariant – vartotojų naudai“, – feisbuke rašo Vy-
riausybės vadovas.

Anot jo, tai viena iš Vyriausybės priemonių mažinant neigiamas
koronaviruso pasekmes žmonėms ir kartu išnaudojant elektros ir
dujų, ypač suskystintų gamtinių dujų, rinkų tendencijas.

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
V VELYKŲ DIENA (ABC)
Ketvirtadienis
Pirmasis skaitinys (Apd 3, 11–26)

    Kadangi pagydytas luošys laikėsi Petro
ir Jono, prie jų į vadinamąją Saliamono
stoginę susibėgo visa minia.

    „Izraelitai! Ko stebitės įvykiu ir ko taip
žiūrite į mudu, tarsi mes savo galia ar savo
šventumu būtume suteikę jam jėgų
vaikščioti? Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Die-
vas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo
tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio
išsigynėte Pilotui, kai tas buvo
benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote
šventojo ir teisiojo, o pareikalavote atiduoti
jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kū-
rėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes
esame to įvykio liudytojai.

    Jėzaus vardas – dėlei mūsų tikėjimo jo
vardu – tvirtą padarė tą, kurį matote ir
pažįstate. Iš jo einantis tikėjimas suteikė
jam tikrą sveikatą jūsų visų akyse.

    O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs taip
padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Tuo
būdu Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo
paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent,
kad jo Mesijas kentėsiąs. Tad atgailokite ir
atsiverskite, kad būtų nuplautos jūsų nuo-
dėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų pa-
guodos metas ir jis atsiųstų jums skirtąjį
Mesiją Jėzų. Jį turėjo priimti dangus iki visų
dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo
amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lū-
pomis.

    Mozė yra pasakęs: ‘Viešpats Dievas
jums pažadins pranašą, kaip mane, iš jūsų
brolių tarpo. Pakluskite jam, ką tik jis jums
sakys. O kas to pranašo neklausys, bus
išbrauktas iš savo tautos’. Ir visi pranašai,

kurie tik bylojo nuo Samuelio laikų, vienas
po kito skelbė šias dienas.

    Jūs esate vaikai pranašų ir tos sando-
ros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais,
tardamas Abraomui: ‘Tavo palikuonyse bus
palaimintos visos žemės giminės’. Dievas
pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo
tarną, kad jis atneštų jums palaimą,
ištraukdamas kiekvieną iš jo nusikaltimų“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 8, 2. 5–9)

P. – Viešpatie, mūsų Valdove, koks įs-
tabus tavo vardas pasauly!

A r b a: Aleliuja.

Viešpatie, mūsų Valdove,
koks įstabus tavo vardas pasauly!
Kas gi žmogus, kad tu jį atmintum,
kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum?!

– P.
Jį padarei ne ką menkesnį už angelus,
garbe ir grožiu jį vainikuoji.
Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pa-

sauliui.
Jam po kojų tu visą paklojai: – P.
jaučius, avis – visus aliai vieno, net lauko

žvėris,
padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų –
visa, kas marių platybėse plauko. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 117, 24)
P. Aleliuja. – Šią dieną laimingą Viešpats

padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! –
P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 24, 35–48)

    Mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko
kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė
duoną.

    Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus
atsirado jų tarpe ir prabilo: „Ramybė jums!“
Virpėdami iš išgąsčio jie tarėsi matą dvasią.
O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl
jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite
į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Pa-
lieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi
kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“.
Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas.

    Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir
stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia



ko nors pavalgyti?“ Jie padavė jam gabalą
keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

    Paskui Jėzus tarė mokiniams: „Ar ne
tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kal-
bėjau, dar būdamas su jumis: turi išsipildyti
visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstaty-
me, Pranašų knygose ir Psalmėse“. Tuo-

met jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų
Raštus, ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesi-
jas kentės ir trečią dieną prisikels iš numiru-
sių, ir jo vardu visoms tautoms, pradedant
nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas
nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių da-
lykų liudytojai“.
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